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TRẦN XUÂN AN 
 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com 
 
 

 
“TẬP HỢP 3 (3-2008 — 10-2008)”  

 
 

TẠM XEM NHƯ CUỐN SÁCH THỨ 23 CỦA TÁC GIẢ 
 

cộng với 1 tuyển tập trích đoạn nguyên văn bản dịch “Đại Nam thực lục”, chủ yếu trong giai đoạn 
1847-1888,  

đây là cuốn sách 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trần Xuân An tự thực hiện, thu vào đĩa nén (CD), để lưu: 
Ngày 31-10 HB8 (‘’08) 

 
 
 

CHƯA ĐỌC LẠI THẬT KĨ 
(tập hợp vội do sự cố kĩ thuật, ngày 29 tháng 10 HB8) 
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CÁC BÀI VIẾT SAU “CUỐN SÁCH 23” (TẬP HỢP 2) [22 + 1 = 23] 
(từ 28-3 HB8 đến 30-10 HB8) 

 
Tổng cộng: 25 bài gồm tiểu luận, thơ & truyện ngắn 

(& 1 phụ lục dành riêng để ghi nhớ: bài về vụ nhà thơ Trần Hữu Dũng – Nguyễn Hòa, Văn 
Chương Việt) 

 
30-10 HB8 

Tạm lập danh mục, sau ngày máy vi tính bị hỏng hóc, phải mang đến tiệm Tân Minh Hiển (Lê 
Văn Sĩ, P.1, Tân Bình, TP.HCM.) để sửa chữa: thay hộp nguồn điện (mới), thêm 1 RAM (đã qua 
sử dụng), thêm 1 ổ cứng (chưa bóc tem), thay các tụ điện (mới), cài lại một số chương trình… 

TXA. 
 

TẠM XEM “TẬP HỢP 3” NÀY  
(GỒM CÁC BÀI VIẾT CỦA TRẦN XUÂN AN  

TỪ CUỐI THÁNG 3-2008 ĐẾN CUỐI THÁNG 10-2008)  
LÀ CUỐN SÁCH 23 CỦA TÁC GIẢ 

(cộng với 1 tuyển tập trích đoạn nguyên văn bản dịch “Đại Nam thực lục”, chủ yếu trong giai 
đoạn 1847-1888, đây là cuốn sách 24). 

 
 

 
 

MỤC LỤC  
 

(Chỉ riêng ở mục lục này, để đỡ rối mắt, các đầu đề đã được link-hóa và in đậm…) 
 

 
Mục 1. ► 28-03 HB8 (2008): Trần Xuân An -- "Tìm hiểu "'Lục độ tập kinh' và lịch sử khởi 
nguyên của dân tộc ta", chuyên luận sử học của thiền sư, GSTS. Lê Mạnh Thát"  --- Link: 
htm -- doc 
 
Mục 2. ► 15-4 HB8: Trần Xuân An -- Nghĩ về từ "quốc tuý"  
 
Mục 3. ► 19-04 HB8: Trần Xuân An – Huyền tượng Mẹ Âu Cơ: bi kịch và mầu nhiệm   
 
Mục 4. ► 14-05 HB8: Trần Xuân An -- Về cái được gọi là "Chiếu Cần vương - D'Argenlieu - 
1889"   
 
Mục 5 (4 bài). ► 30-5 HB8: Trần Xuân An -- Chùm thơ mới về Mẹ  
 
Mục 6. ► 18-6 -- 23-6 HB8: VẤN ĐỀ CHIẾU CẦN VƯƠNG GIẢ MẠO (tiếp theo): Trần Xuân An -
- Bàn thêm về Thông báo Cần vương (Cáo dụ Cần vương), Dụ Cần vương, Chiếu Cần 
vương  
 
Mục 8. ► 30-7 HB8: Trần Xuân An -- Khảo chứng nội dung văn bản một thi tập bị công bố 
muộn   
 
Mục 9. ► 03-9 HB8: Trần Xuân An -- Tiếp thu sự góp ý của ông Vương Đình Chữ về các 
ông Nguyễn Hoằng (Hoàng), Nguyễn Hữu Cư (Thơ), Nguyễn Hữu Bài và Thierry 
D'Argenlieu  ---  Link: htm -- doc 
 
Mục 10. (11 bài) ► 06-9  đến 20-9 HB8: Trần Xuân An -- CÁC TÁC PHẨM  TRONG ĐỢT DỰ 
TRẠI VIẾT VĂN do Hội Nhà văn TP.HCM. tổ chức tại Nhà Sáng tác Đà Lạt từ 06 đến 20-09-
2008:  
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- 09 bài thơ  
- 01 bài hỏi - đáp 
- 01 truyện ngắn 
 
Mục 11. (3 bài) ► Trần Xuân An -- Miệt Vườn qua cái nhìn văn hoá học của nhà nghiên cứu 
Sơn Nam (1926-2008) - PDF  --- BÀI THỨ NHẤT (bản hoàn chỉnh nhất, có bổ sung chú thích, 
20-10 HB8) ----- Trần Xuân An -- Những giá trị văn minh tại Miệt Vườn qua khảo cứu văn 
hoá học của nhà văn Sơn Nam (1926-2008): BÀI THỨ HAI (bản hoàn chỉnh nhất, có bổ sung 
chú thích, 20-10 HB8) --- BÀI THỨ BA (bản hoàn chỉnh nhất, có bổ sung chú thích, 20-10 HB8)  
 
 
& Phụ lục: ► 16-7 HB8: Phản hồi của Trần Xuân An: "Cây muốn lặng, gió chẳng ngừng": 
KHÔNG NÊN VÔ TÌNH TẠO SỰ CỐ, RƠI VÀO KẾ LI GIÁN, HẠ UY TÍN LẪN NHAU, DẪN ĐẾN 
TÌNH TRẠNG "NGỘ NHẬN", THẬM CHÍ ĐÁNH TRÁO TÁC GIẢ - TÁC QUYỀN VỀ SAU   
 
 

___________________________________ 
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Bài 1 
 
 
TÌM HIỂU “‘LỤC ĐỘ TẬP KINH’  
VÀ LỊCH SỬ KHỞI NGUYÊN CỦA DÂN TỘC TA” (1) 
-- CHUYÊN LUẬN CỦA THIỀN SƯ, GSTS. LÊ MẠNH THÁT 
 
Trần Xuân An 
 

▪ Sở dĩ có tình trạng ngỡ ngàng trước nguồn tư liệu của thiền sư, 
GSTS. Lê Mạnh Thát là bởi, không ai ngờ rằng huyền thoại lịch sử 
Lạc Long quân – Âu Cơ và truyền thuyết lịch sử An Dương vương 
vốn chứa đựng mối giao lưu văn hoá cùng các cuộc chiến tranh khốc 
liệt giữa Trung Hoa với Việt Nam, lại có nền móng chất liệu là văn 
hoá Ấn Độ và Phật giáo. – TXA. 
 
▪ Chỉ với việc phát hiện, trích và dịch hàng loạt văn bản trong thư tịch 
cổ từ nhiều nguồn ngôn ngữ khác nhau (Sanskrit, Tạng, Hán...) có 
chứa đựng mẫu đề (motif) "trứng - trứng hạc - trứng rồng - bọc thịt - 
trăm trứng - trăm con trai" hay "sừng tê - rẽ nước" đã là một đóng góp 
rất lớn của thiền sư, GSTS. Lê Mạnh Thát đối với việc nghiên cứu cổ 
sử và văn học dân gian cổ đại nước ta. Thử hỏi, trong giới nghiên 
cứu văn học, sử học ở Việt Nam ta và trong các nhà Việt Nam học 
ngoại quốc, cho đến nay, đã có ai làm được việc đó!... -- TXA. 

 
 
1 
 
Khởi đầu một bài nghiên cứu, Stephen O’Harrow (2) đã bày tỏ nỗi lo âu về nguy cơ rủi 
ro có thể gặp phải của các nhà nghiên cứu sử học về giai đoạn cổ đại trước những phát 
hiện mới của giới khảo cổ học. Điều đó chứng tỏ việc nghiên cứu các tư liệu dã sử, các 
ghi chép đời sau về thời kì hồng hoang, sơ khai của bất kì dân tộc nào trong các bộ sử 
thành văn luôn luôn bị thách thức bởi các di chỉ khảo cổ còn nằm đâu đó dưới lòng đất. 
Mặc dù các công trình sử học có vai trò hướng dẫn, gợi ý cho công tác khảo cổ, nhưng 
chính các di chỉ khảo cổ sẽ được phát hiện một ngày nào đó lại có thể làm sụp đổ các 
công trình sử học kia.  
 
Tuy nhiên, nỗi âu lo ấy không hề làm chùn bước các nhà khoa học lịch sử. Giai đoạn 
huyền sử lung linh thời kì cổ đại vẫn luôn mời gọi, lôi cuốn sự khám phá của họ. Và họ ý 
thức rõ rệt, rủi ro nếu gặp phải, có thể khiến xô đổ công trình hàng trăm, hàng ngàn 
trang sách của họ, lại là hồng phúc của khoa học lịch sử.  
 
Cùng với sự tự tin vào việc khám phá cổ sử của dân tộc ta, thiền sư, GSTS. Lê Mạnh 
Thát chắc hẳn cũng có niềm lo âu đó bên cạnh ý thức chấp nhận đánh đổi rủi ro để gặt 
hái hồng phúc ấy. 
 
Nhưng dẫu sao ý tưởng trên cũng chỉ diễn đạt một trong các khả năng -- khả năng thất 
bại một cách vinh quang trên con đường nghiên cứu khoa học. Nói vậy, có nghĩa là con 
một khả năng khác nữa: thắng lợi của bản thân người nghiên cứu sóng đôi cùng hồng 
phúc của khoa học lịch sử. Công trình “‘Lục độ tập kinh’ và lịch sử khởi nguyên của dân 
tộc ta” sẽ ngày càng được khẳng định bởi các di chỉ khảo cổ sẽ được phát hiện trong 
tương lai, chẳng hạn. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


Trần Xuân An                                                                                    “Tập hợp 3, 3-2008 – 10-2008” 5 

 
Biết vậy, nhưng ở thời điểm tháng 3 năm HB8 này, cũng như các tác giả nghiên cứu 
khác, tôi vẫn phải tìm hiểu và thử nhận định về chuyên luận của thiền sư, GSTS. Lê 
Mạnh Thát. Đồng thời, tôi cũng tự hiểu, đây một chuyên luận về sử cổ đại, thuộc lĩnh 
vực sở đoản của riêng tôi. 
 
 
2 
 
Không kể những trang có liên quan ở hai bộ sách “Lịch sử Phật giáo Việt Nam” (3) và 
“Tổng tập văn học Phật giáo Việt Nam” (4) của thiền sư, GSTS. Lê Mạnh Thát, ở cuốn 
chuyên luận này, ông đặc biệt đi sâu vào lịch sử cổ đại dân tộc ta. Cuốn sách dày đến 
365 trang, chỉ xoáy vào các chủ đề được ông liệt kê ở mục lục và nhấn mạnh ở lời tựa, 
lời nói đầu cũng như tại phần tổng kết các chương sách, phần kết luận cuối phần nhận 
định tư liệu phụ lục. Với kết cấu chặt chẽ như thế, lần lượt thiền sư, GSTS. Lê Mạnh 
Thát đã làm sáng tỏ các chủ điểm: 
 
1. “Về truyền thuyết trăm trứng” 
2. “Về vấn đề An Dương vương” và thành Cổ Loa 
3. “Thần Nông và triều đại Hùng Vương” 
4. “Vấn đề tiếng Việt thời Hùng Vương” (5) 
 
Đó là những vấn đề sử học không mới, nhưng thiền sư, GSTS. Lê Mạnh Thát lại tạo 
nên một sự chấn động do những phát hiện tư liệu và kết luận nghiên cứu của chính ông, 
trong những ngày gần đây (6). Thật ra, công trình này của ông đã được hoàn tất và 
công bố trên sách báo xuất bản, ấn hành từ năm 1972, cách đây 36 năm, nhưng mãi 
đến bây giờ mới được giới báo chí và nghiên cứu sử học cũng như các nhà giáo sử học 
cùng đông đảo người đọc biết đến như những gì mới lạ nhất, có khả năng gây tranh cãi 
nhất. Các nhà sử học, khảo cổ học tên tuổi của nước ta cũng thừa nhận là những tư 
liệu do thiền sư, GSTS. Lê Mạnh Thát đưa ra trong cuốn sách của ông hầu hết chưa 
được giới sử học, khảo cổ học chuyên ngành cổ đại biết đến, và hầu như họ nhất trí cho 
rằng, kết luận nghiên cứu của ông là quá táo bạo. Tình hình công luận này là có thật, 
đang diễn ra.  
 
Trong những vấn đề thiền sư, GSTS. Lê Mạnh Thát gây chấn động, huyền thoại “Lạc 
Long Quân – Âu Cơ và trăm trứng”, truyền thuyết “An Dương vương và thành Cổ Loa” 
có lẽ gây nhiều tranh luận nhất. Riêng tôi, tôi cũng không thể không quan tâm đến hai 
vấn đề ấy. Mặc dù đã viết vài ba bài khảo luận cùng mảng đề tài, nhưng thú thật tôi 
chưa từng được tiếp cận với tư liệu chủ yếu do thiền sư, GSTS. Lê Mạnh Thát dịch và 
khảo cứu. 
 
Sở dĩ có tình trạng ngỡ ngàng trước nguồn tư liệu của thiền sư, GSTS. Lê Mạnh Thát là 
bởi, không ai ngờ rằng huyền thoại lịch sử Lạc Long quân – Âu Cơ và truyền thuyết lịch 
sử An Dương vương vốn chứa đựng mối giao lưu văn hoá cùng các cuộc chiến tranh 
khốc liệt giữa Trung Hoa với Việt Nam, lại có nền móng chất liệu là văn hoá Ấn Độ và 
Phật giáo. Nói đất nền, gạch móng là nói đến phần chìm, không thấy được. Quả vậy, 
trong hai truyện cổ dã sử ấy không có phần nổi nào như cột, kèo hay chí ít là viên ngói 
nào mang bóng dáng, vết tích Ấn Độ và Phật giáo cả. Và dù sao, sự thể phần chìm Ấn 
Độ, Phật giáo ấy vẫn còn chấp nhận được trong chừng mức nhất định, nhưng kết luận 
của chuyên luận còn phủ nhận nhân vật lịch sử An Dương vương cùng hai nhân vật lịch 
sử khác, Mỵ Châu, Trọng Thuỷ, xem họ chỉ là sản phẩm hư cấu, truyền thuyết lịch sử đó 
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chỉ là một phiên bản của sử thi Ấn Độ “Mahabharata”, ấy là điều thật sự cần tìm hiểu 
cho thật thấu đáo, trước khi chấp nhận hay không chấp nhận các kết luận của thiền sư, 
GSTS. Lê Mạnh Thát. 
 
Nhưng trước khi tìm hiểu quá trình truy nguyên, đối chiếu so sánh các văn bản mà thiền 
sư, GSTS. Lê Mạnh Thát đã thực hiện, tưởng cũng cần gợi ra một thoáng liên hệ giữa 
bi kịch An Dương vương, Mỵ Châu -- Triệu Đà, Trọng Thuỷ với nhân vật lịch sử Triệu 
Quang Phục (ở ngôi: 549-570), con gái của ông và Lý Phật Tử cùng con trai là Nhã 
Lang. Mẫu đề (motif) truyền thuyết bi kịch lịch sử ấy lại một lần nữa phục hiện ở thế kỉ 
thứ VI (7)... Sự trùng điệp này phải chăng là một dữ kiện quan trọng để kết luận mẫu đề 
(motif) truyền thuyết An Dương vương chỉ là một chất liệu hư cấu có chủ đích biểu đạt 
sự thật lịch sử hay chỉ nhằm thể hiện bi kịch nội tâm - chính kiến của một phân số nhân 
dân theo phương cách văn học, trong thuở xa xưa? 
 
 
3 
 
Khi đọc “‘Lục độ tập kinh’ và lịch sử khởi nguyên của dân tộc ta”, chúng ta có thể thấy 
ngay các thao tác truy tìm xuất xứ chất liệu gốc của huyền thoại “Lạc Long Quân – Âu 
Cơ và trăm trứng” được thiền sư, GSTS. Lê Mạnh Thát thực hiện.  
 
-●- Trước hết, ông mở những trang đầu tiên thuộc hai bộ sử lớn nhất của nước ta, được 
hoàn chỉnh, khắc in dưới triều Lê (Hi Tông, 1697) và triều Nguyễn (Tự Đức - Kiến Phúc, 
1884): “Đại Việt sử kí toàn thư” (gọi tắt là Toàn thư) và “Khâm định Việt sử thông giám 
cương mục” (gọi tắt là Cương mục). Thêm vào đó, ông còn khảo qua “Đại Việt sử kí” 
được biên soạn dưới triều Tây Sơn (1800).  
 
-●- Tiếp theo, thiền sư, GSTS. Lê Mạnh Thát chỉ rõ nguồn tư liệu trực tiếp của các bộ sử 
ấy là từ “Lĩnh Nam chích quái” (Trần Thế Pháp, thời Lý - Trần của nước ta).  
 
-●- Thao tác kế tiếp, truy nguyên về “Lục độ tập kinh”, mà theo ông, là một bản dịch ra 
tiếng Hán từ nguyên bản tiếng Việt, được thực hiện bởi Khương Tăng Hội (thế kỉ 3 
s.cn.). 
 
-●- Chuyên luận còn truy nguyên đến nguồn thư tịch cổ Trung Hoa như “Kinh Thi” với 
bài “Tư Tế”, và xa hơn nữa, “Lôi dân truyện” của Trầm Ký Tế; nguồn thư tịch cổ của 
người Phê-ni [Phénicie] (trích dẫn theo văn bản của Yêu-sê-bi-út, 266-340 s.cn.). 
 
-●- Nhưng chủ yếu chuyên luận lại quay về với nguồn thư tịch cổ Ấn Độ: “Bách thoại”, 
Phạn bản (thế kỉ VIII), Tạng bản (thế kỉ VIII) và Hán bản (220-252 sdl.). Ở bản Hán văn, 
sách có tên là “Soạn tập bách duyên kinh”, do Chi Khiêm dịch. Nguồn chất liệu còn 
được khảo sát: “A tì đạt ma đại tì bà sa luận” (thế kỉ I tr.dl. – I sdl.) cùng các văn bản 
thừa kế và phát triển khác. 
 
-●- Cuối cùng, nguồn chất liệu cổ xưa nhất được thiền sư, GSTS. Lê Mạnh Thát xác 
định là truyện Gandharì trong sử thi “Mahabharata” (Đại Bha-ra-ta) (8) (9). 
 
Nếu đảo ngược quy trình đó để khảo sát bản thân chất liệu, chúng ta thấy: Khởi nguyên 
của vũ trụ: bao gồm cả chúng sinh muôn loài là một cái trứng lớn (Mahabharata 1.1.27-
38) hay một cái bào thai có hình dạng một cái trứng (huyền thoại của người Phêni). Và 
cụ thể ở một gia đình: một bọc thịt bị cắt ra làm trăm mảnh, bỏ trong trăm cái hũ đầy bơ, 
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nở ra trăm người con (truyện Gandharì trong Mahabharata: 1.107.1-37); hai người con 
sinh ra từ 2 trứng hạc; rồi 25, 32, 500 trứng, mỗi trứng nở một người con (qua nhiều 
truyền thuyết, văn bản khác nhau, như “A tì đạt ma đại tì bà sa luận”); một bọc thịt sau 
bảy ngày nở ra trăm con trai (“Bách thoại” mà ở bản Hán văn có tên “Soạn tập bách 
duyên kinh”); một ông vua có nhiều thê thiếp nên có đến trăm con trai (“Kinh Thi”); trứng 
nở ra người (“Bác vật chí”); và trăm trứng nở ra trăm con (văn bản gần nhất với huyền 
thoại “Lạc Long Quân – Âu Cơ và trăm trứng” trong “Lĩnh Nam chích quái” là “Lục độ tập 
kinh”). 
 
Trong hàng loạt văn bản ấy, có vài ba truyện có lẽ là nòng cốt nhất. Thử chép lại một vài 
đoạn: 
 
● a. Mahabharata 1.1.27-38: 
 
“Vào thời thế giới này mịt mờ không ánh sáng và hoàn toàn bao phủ trong bóng tối, có 
một cái trứng lớn làm hạt giống vô tận cho hết mọi sinh vật. [...] Nước, trời, đất, gió, hư 
không, tứ phương, năm, mùa, tháng, tuần, ngày, đêm cũng lần lượt sinh xuất [từ trứng 
ấy]. Và đấy là sự sinh của tất cả mọi vật được biết ở trên thế giới này” (10). 
 
● b. Mahabharata 1.107.1-37: Truyện Gandharì: 
 
“Vai sam pa ya na nói: “Một hôm, Đơ vai pa ya na đến, đói và mệt. Gan dha ri cúng 
dường ông. Bằng lòng với cách đối xử, người cho nàng một lời ước. Nàng bèn ước rằng, 
nàng sẽ có từ nàng một trăm người con giống như chồng nàng. Thế là đến thời có thai 
với Bảo Kiên, Gan dha ri mang thai, nhưng đã mang thai hai năm dài, mà vẫn không 
sinh, nên nàng rất buồn khổ. Khi nghe Kun ti sinh một người con rạng rỡ như mặt trời 
mới mọc, Gan dha ri chịu không được nữa sự thai nghén lâu dài của mình, bèn mất hết 
suy nghĩ vì buồn khổ, bèn đánh mạnh vào cái thai mà không cho Bảo Kiên biết. Vì thế, 
một bọc thịt như cục sắt truỵ ra sau hai năm thai nghén. Khi nàng sắp quăng nó đi, 
thánh Đơ vai pa ya na biết, nhờ thần lực, liền tức khắc hiện đến, nhìn bọc thịt vừa truỵ, 
rồi hỏi người con gái họ Su ba la: ‘Con làm sao thế?’. Nàng bèn đem hết sự thật lòng 
mình giãi bày cho người cao cả rằng: ‘Con nghe Kun ti sinh một người con trai đẹp tuyệt 
vời như mặt trời mới mọc, nên vì quá buồn khổ con đánh mạnh vào cái thai. Hỡi người 
tiên, ngài đã cho con ước một trăm người con, nhưng thay vì một trăm người con đó, 
con nay chỉ có một bọc thịt này mà thôi’”. Vyà sa nói: [...] . Vai sam pa ya na nói: “Bọc 
thịt ấy, khi được rưới nước, sẽ biến thành một trăm mảnh, mỗi mảnh lớn bằng ngón tay 
trỏ. Mỗi mảnh ấy bấy giờ được đem bỏ trong một của một trăm cái hũ đầy bơ trong ấy, 
một cách đúng cách, và được giữ gìn một cách cẩn thận... [...] Bấy giờ Thế Tôn dạy 
người con gái họ Su ba la rằng: ‘Nàng chỉ mở những cái hũ ấy sau khi đã đủ hai năm’.  
[...] Rồi lần lượt vua Đu ry ô dha nô sinh ra từ một giữa những cái hũ ấy. [...] Thế là trong 
khoảng một tháng trời, một trăm người con trai sinh ra cho Bảo Kiên...” (11). 
 
Ngoài ra, trong Mahabharata cũng còn có một vài đoạn khác: 
 
Đoạn: 1.14.1-23: “Ka đờ ru ước mình sẽ có một ngàn con rồng vinh dự như nhau để làm 
con mình. [...] Khi đủ tháng, Ka đờ ru sinh ra một ngàn cái trứng... [...] Thế rồi, năm trăm 
năm trôi qua, những người con của Ka đờ ru nở ra từ những cái trứng...” (11). 
 
● c. “A tì đạt ma đại tì bà sa luận”: 
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“Người sinh từ trứng là xưa ở châu này có người đi buôn vào biển được một con hạc 
mái, hình sắc lớn đẹp, lấy làm lạ, nhưng vui. Chim sinh hai quả trứng, về sau, trứng nở 
ra hai đứa trẻ đẹp đẽ thông minh, lớn tuổi xuất gia, đều được quả a la hán” (12). 
 
● d. “Câu xá luận kí” do Đại Thừa Quang viết sau “Lục độ tập kinh” 400 năm:  
 
“Ban Già La (Lê?) là tên đất, tiếng Đường là “giữ năm” (chấp ngũ). Vua này do đất mà 
đặt tên. Vương phi sinh năm trăm trứng xong, xấu hổ, sợ là tai biến, bèn lấy một hộp 
nhỏ đựng đầy, vứt xuống sông Hằng, theo dòng trôi đi. Bên dưới có vua nước láng 
giềng, nhân đi xem sông, sai người tiếp lấy, thấy trứng, đem về. Trải mấy ngày, mỗi 
trứng nở ra một người con. Nuôi lớn, chúng kiêu dũng. Đến đâu, người ta đều hàng, 
không dám cự lại. Bấy giờ vua nước láng giềng cùng vua cha chúng thù oán lâu rồi, định 
sai chinh phạt, trước viết thư báo là nay muốn quyết chiến, rồi đưa lính tới vây thành, 
sắp đánh phá ngay. Vua Ban Già La (Lê?) rất hoang mang, sợ hãi. Vương phi hỏi lí do, 
an ủi vua, nói rằng: “Vua không nên buồn, năm trăm người con đó đều là con tôi”. Rồi kể 
hết việc cũ. Hễ con thấy mẹ, lòng ác biến mất. Vương phi tự lên thành, kể lại chuyện 
trên, bảo năm trăm người con: “Vì sao ngày nay muốn gây tội nghịch? Nếu không tin thì 
đều há miệng”. Vương phi đè vú, có năm trăm dòng sữa, mỗi dòng chảy vào một miệng. 
Tức khắc, chúng tin phục, nhân thế hoà hảo, mới khởi lòng từ. Hai nước giao hảo, vĩnh 
viễn không chinh phạt nhau” (13). 
 
● đ. “Soạn tập bách duyên kinh” (bản Hán văn của Bách thoại, được Chi Khiêm dịch từ 
khoảng giữa các năm 220-252): 
 
“Phật ở tại nước Ca tì la vệ dưới cây ni câu đà. Lúc bấy giờ ở trong thành ấy có một 
trưởng giả, của cải châu ngọc vô lượng, không thể kể xiết, tuyển chọn nhà sang, cưới 
gái làm vợ, đờn ca nhảy múa, để mà ăn mừng. Vợ ông có thai, đủ đầy mười tháng, sinh 
một bọc thịt. Lúc trưởng giả kia, thấy việc như vậy, lòng bèn buồn bã, cho là không lành. 
Bèn đến chỗ Phật, lạy trước chân Phật, quỳ xuống thưa Phật: “Vợ con có thai, sinh một 
bọc thịt, không biết, thưa Thế Tôn, xấu tốt thế nào. Nguyện xin Thế Tôn, xem xét, bảo 
cho con biết”. Phật bảo trưởng giả: “Ngươi chẳng ngờ lạ, chỉ khéo nấng nuôi, bảy ngày 
đủ xong, người sẽ tự thấy”. Lúc trưởng giả kia, nghe lời ấy xong, bèn vui khôn xiết, trở 
về trong nhà, bảo sai nuôi nấng. Khi bảy ngày qua, bọc thịt nở ra, có trăm con trai. 
Chúng rất đoan chính, đời ít khi có. [...] Khi bọn trẻ ấy, nghe lời đó rồi, chúng trở về nhà, 
giã từ cha mẹ, xin được xuất gia...” (14). 
 
● e. “Lục độ tập kinh” (do Khương Tăng Hội dịch từ nguyên tác tiếng Việt cổ): 
 
“Xưa có mẹ góa, làm thuê cho một nhà giàu, trông coi vườn ruộng. Người chủ có việc, 
cho ăn quá giờ. Đến lúc định ăn, sa môn tới xin. Lòng nghĩ: "Người này dứt dục bỏ tà, 
nết hạnh thanh chân. Cứu người đói bốn biển không bằng cúng một chút cho bậc chân 
hiền giới hạnh thanh tịnh". Bèn đem phần ăn để hết vào và một cành hoa sen để lên bát 
mà dâng. Đạo nhân hiện thần thông, phóng ra ánh sáng. Người mẹ vui vẻ khen: "Đây 
đúng là bậc thần thánh sao? Nguyện tôi sau này sinh được một trăm người con như 
vậy". 
  
Mẹ goá chết, hồn đi, muốn làm con nối dõi người phạm chí, nên hồn tụ lại chỗ tiểu tiện 
của phạm chí. Con nai liếm tiểu tiện, liền cảm thụ thai. Mãn ngày, sinh một bé gái. Phạm 
chí nuôi nấng, lúc hơn mười tuổi, mặt mày sáng rỡ, dáng vẻ yêu kiều, ở nhà giữ lửa. Cô 
chơi với nai, không ngờ lửa tắt. Cha về giận dữ, sai đi xin lửa. Cô đến xóm người, mỗi 
bước mọc một hoa sen. Người chủ có lửa nói: "Cô đi ba vòng nhà ta, ta sẽ lấy lửa cho 
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cô”. Cô đi theo lời, hoa mọc trên đất quanh nhà ba vòng. Hành giả nghỉ chân, không ai 
không lấy làm lạ. Phút chốc tiếng đồn đến tai quốc vương.  
 
Vua sai thầy tướng xem tướng sang hèn. Thầy nói: "Ắt có con nối dòng thánh truyền 
ngôi vô cùng. Vua sai hiền thần đủ lễ rước về. Mặt hoa đẹp đẽ, cung nhân không ai 
bằng. Mang thai đủ ngày, sinh ra một trăm cái trứng, hoàng hậu cung phi cho đến tì 
thiếp không ai là không ghét. Bèn chặt cây chuối khắc hình tượng quỉ, đợi khi sinh, lấy 
tóc phủ lên mặt, bôi nước bùn dơ lên cây chuối rồi đem trình vua. Bọn yêu che sáng, 
vua lầm tin theo. 
  
Lũ tà lấy hũ đựng trứng, bịt kín miệng lại, quăng xuống giòng sông. Trời Đế Thích xuống 
lấy ấn đóng miệng lại, chư thiên theo giữ, xuôi dòng dừng lại như trụ cắm đất. Vua nước 
hạ lưu đang ở trên đài, xa thấy giữa dòng có hũ trôi xuống, ánh sáng rực rỡ, như có oai 
trời. Bèn vớt lên xem, thấy dấu ấn Đế Thích, mở có trăm trứng, ra lệnh trăm người đàn 
bà ấp nuôi ấm nóng. Đủ ngày thành hình, nở ra trăm người con trai.  
 
[Những người con trai này] sinh ra đã có trí thượng thánh, không dạy mà vẫn tự biết, 
nhan sắc hơn đời, tướng tốt hiếm có, tài cán thế lực hơn người trăm lần, tiếng nói vang 
như sư tử rống. Vua liền sắm đủ một trăm voi trắng, yên cương bảy báu, để cho con 
thánh nối dòng, khiến đi chinh phạt lân quốc. Bốn phương hàng phục, đều đến xưng 
thần. Lại đi đánh nước mình sinh ra. Cả nước lớn bé không ai là không run sợ. Vua hỏi: 
"Ai có khả năng chống lại lũ địch này?". Phu nhân nói: "Đại vương đừng sợ, hãy xem 
quân địch từ đâu, công thành hướng nào thì đến đó dựng đài quan sát. Tôi sẽ vì vua mà 
hàng phục chúng”. Vua liền ra xem quân địch từ đâu, rồi cho dựng đài.  
 
Người mẹ lên đài, cất tiếng nói: "Tội lớn phản nghịch có ba. Không xa bọn tà, đời sau 
chịu tội, đó là một. Sống không biết cha mẹ, làm ngược hiếu hạnh, đó là hai. Ỷ thế giết 
cha mẹ, độc ác với ba ngôi báu, đó là ba. Ôm giữ ba nghịch, ác ấy không gì che nổi, các 
ngươi há miệng, chứng cớ hiện ngay". Người mẹ nắm vú mình, trời khiến sữa bắn, khắp 
miệng trăm con. Cảm sự tinh thành, uống sữa lòng buồn. Tất cả đều nói: "Đây chắc mẹ 
ta". Nước mắt ràn rụa, chắp tay bước lên, cúi đầu hối lỗi. Mẹ con mới gặp, không ai là 
không khóc lóc.  
 
Hai nước hòa thuận, tình hơn anh em, tám phương vui mừng, không ai là không khen 
hay. Các con thấy đời vô thường như huyễn, giã từ cha mẹ học đạo, xa đời dơ bẩn. 
Chín mươi chín người con đều chứng Duyên giác. Một người trị nước. Vua cha băng hà, 
bèn lên làm vua, đại xá các tội, phá bỏ lao ngục, san bằng hào ải, miễn tha tôi tớ, an ủi 
người hiếu đễ, nuôi dưỡng kẻ cô độc, mở kho tàng bố thí lớn, tùy ý dân muốn mà cho, 
lấy mười điều thiện làm phép nước, mọi người đều vâng đọc, nhà có con hiếu, dựng 
chùa lập tháp, cúng dường sa môn, đọc kinh luận đạo, miệng không bốn ác, độc dữ tiêu 
hết, thọ mệnh càng dài. Thiên đế nuôi giúp như cha mẹ nuôi con.  
 
Phật bảo các sa môn: "Người ở lại làm vua là thân ta. Vua cha nay là Bạch Tịnh, mẹ là 
Xá Diệu".  
 
Hạnh thương cho vô bờ của Bồ tát, bố thí như vậy” (15).  
 
Qua việc khảo sát một loạt dẫn chứng tiêu biểu kể trên, chúng ta thấy, chi tiết “trứng - 
trứng hạc - trứng rồng - bọc thịt - trăm trứng - trăm con trai” vẫn chỉ là một chất liệu 
được sử dụng như một chi tiết cốt lõi mà thôi, không phải bao gồm cả cốt truyện, nhân 
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vật như ở các mẫu đề (motif) khác, nếu so sánh chúng với huyền thoại “Lạc Long Quân 
– Âu Cơ và trăm trứng” (truyện họ Hồng Bàng) của Việt Nam chúng ta. 
 
Xin đọc lại và đối chiếu: 
 
Truyện HỌ HỒNG BÀNG (từ “Lĩnh Nam chích quái”): 
 
“Ðế Minh là cháu ba đời họ Viêm Ðế Thần Nông sinh ra Ðế Nghi, nhân dịp tuần thú phía 
Nam, đến núi Ngũ Lĩnh lấy được con gái bà Vụ Tiên rồi trở về, sinh ra Lộc Tục. Lộc Tục 
dung mạo đoan chính, bẩm tính thông minh, Ðế Minh lấy làm lạ, cho nối ngôi mình. Lộc 
Tục cố từ chối, xin nhường cho anh. Ðế Minh liền lập Ðế Nghi làm kẻ nối ngôi để cai trị 
đất Bắc; lại phong Lộc Tục làm Kinh Dương Vương cai trị đất Nam, lấy hiệu là Xích Quỷ. 
Kinh Dương Vương có tài đi dưới nước, lấy con gái vua Hồ Ðộng Ðình là Long Vương, 
sinh ra Sùng Lãm, hiệu là Lạc Long Quân, cho nối ngôi trị nước. Về sau không biết Kinh 
Dương Vương đi đâu mất. 
 
Lạc Long Quân dạy dân việc cày cấy, trồng dâu, đặt ra thứ bậc vua tôi, tôn ty, các đạo 
cha con, vợ chồng. Có khi trở về Thủy cung mà trăm họ vẫn yên vui vô sự, không biết vì 
đâu được như vậy. Hễ dân có việc, lại lớn tiếng gọi Long Quân rằng: 
 
- Bố ơi ở đâu mà không lại cứu chúng tôi? 
 
Long Quân tới ngay. Sự linh hiển cảm ứng của Long Quân, người đời không ai lường 
nổi. 
 
Ðế Nghi truyền ngôi cho con là Ðế Lai, cai trị Bắc phương. Nhân khi thiên hạ vô sự bèn 
sai bề tôi là Si Vưu thay mình trông coi quốc sự, rồi tuần du xuống nước Xích Quỷ ở 
phía Nam. Khi đó, Long Quân đã về Thủy cung, trong nước không có chúa. Ðế Lai bèn 
để ái nữ là Âu Cơ và các thị tì ở lại rồi đi chu du thiên hạ, thưởng ngoạn các nơi danh 
thắng. Thấy hoa kì cỏ lạ, trân cầm dị thú, tê giác, voi, đồi mồi, vàng bạc, hồ tiêu, quế, 
thạch nhũ, các loại cây trầm hương, đàn hương, các sơn hào hải vật không thiều thứ gì, 
khí hậu bốn mùa không lạnh không nóng. Ðế Lai rất thích, vui quên trở về. Dân phương 
Nam khổ vì bị người phương Bắc quấy nhiễu, không được yên sống như xưa, mới cùng 
gọi Long Quân: 
 
- Bố ơi ở đâu mà để cho người phương Bắc xâm nhiễu dân. 
 
Long Quân đột nhiên trở về, thấy Âu Cơ có dung mạo đẹp đẽ kì lạ, trong lòng vui mừng, 
bèn hóa thành một trang thiếu niên phong tư tú lệ, tả hữu có kẻ hầu người hạ đông đúc, 
vừa đi vừa ca hát, đánh trống, thổi sáo. Cung điện dựng lên, Âu cơ vui lòng theo Long 
Quân. Long Quân giấu Âu Cơ ở Long Ðài Nham. Ðế Lai trở về, không thấy Âu Cơ sai 
quân thần đi tìm khắp thiên hạ. Long Quân có phép thần thông, biến hóa thành trăm 
hình vạn trạng, yêu tinh, quỷ, rồng rắn, cọp voi... khiến những người đi tìm đều sợ hãi, 
không dám sục sạo. Ðế Lai đành phải trở về. 
 
Truyền ngôi đến đời Du Võng, thì Si Vưu làm loạn. Vua nước Hữu Hùng là Hiên Viên 
đem chư hầu đến đánh, nhưng không thắng. Si Vưu mình thú mà nói tiếng người, có 
sức khỏe dõng mãnh. Có người dạy Hiên Viên dùng da thú làm trống trận, Si Vưu sợ hãi 
chạy về đất Trác Lộc. Ðế Du Võng xâm lăng chư hầu, cùng Hiên Viên giao tranh ở Phản 
Tuyền, đánh ba trận thì thua, bị giáng phong ở đất Lạc Ấp, rồi chết ở đó. Dòng họ Thần 
Nông tới đây là hết. 
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Long Quân lấy Âu Cơ một năm thì nàng đẻ ra một bọc, cho là điềm chẳng lành, vất ra 
cánh đồng. Qua sáu bảy ngày, bọc vỡ ra một trăm quả trứng, mỗi trứng nở một con trai, 
mới đem về nhà nuôi. Không phải bú mớm, các con tự lớn lên trông đẹp đẽ kì dị, người 
nào cũng trí dõng song toàn, ai nấy đều kính trọng, cho là chuyện phi thường. Long 
Quân ở lâu dưới Thủy quốc, vợ ở lại muốn trở về đất Bắc. Về tới biên giới, Hoàng Ðế 
nghe nói, rất sợ hãi, cho binh ra chặn cửa ải. Mẹ con Âu Cơ không thể về được, bèn 
quay lại nước Nam mà gọi Long Quân rằng: 
 
- Bố ở nơi nào mà để mẹ con tôi cô độc, ngày đêm buồn khổ thế này? 
 
Long Quân bỗng trở về, gặp nhau ở đất Tương. Âu Cơ nói: 
 
Thiếp vốn là người nước Bắc, ở với vua, sanh được trăm con trai, vua bỏ thiếp mà đi, 
không cùng thiếp nuôi con, khiến cho kẻ vô phu vô phụ này chỉ biết thương cho thân 
phận mình. 
 
Long Quân nói: 
 
Ta là nòi rồng đứng đầu thủy tộc, nàng là giống tiên sống ở trên đất, tuy khí âm dương 
hợp lại mà sinh ra con, nhưng thủy hỏa tương khắc, dòng giống bất đồng, khó ở lâu với 
nhau được, nay phải chia ly. Ta đem năm mươi con về thủy phủ chia trị các xứ, năm 
mươi con theo nàng về ở trên đất, chia nước mà trị. Lên núi, xuống biển, hữu sự báo 
nhau cho biết, đừng quên nhau. 
 
Trăm con vâng theo, sau đó từ biệt nhau mà đi. 
 
Âu Cơ và 50 con lên ở đất Phong Châu (nay là huyện Bạch Hạc), cùng tôn con trưởng 
lên làm vua, hiệu là Hùng Vương, lấy tên nước là Văn Lang. Ðông giáp Nam Hải, Tây tới 
Ba Thục, Bắc tới Ðông Ðình Hồ, Nam tới nước Hồ Tôn (nay là Chiêm Thành). Chia nước 
làm 15 bộ (còn gọi là quận) gồm: Việt Thường, Giao Chỉ, Chu Diên, Vũ Ninh, Phúc Lộc, 
Ninh Hải, Dương Tuyền, Lục Ải, Hoài Hoan, Cửu Chân, Nhật Nam, Chân Ðịnh, Văn 
Lang, Quế Lâm, Tượng Quận. Chia các em ra cai trị và đặt số em còn lại làm tướng văn, 
tướng võ. Văn là Lạc Hầu, võ là Lạc Tướng. Con trai của vua gọi là Quan Lang, con gái 
của vua gọi là Mỵ Nương, trăm quan gọi là Bồ Chính, Thần Bộc, nữ lệ gọi là Xảo Xứng 
(còn gọi là nô tì). Bề tôi gọi là Hồn, đời đời cha truyền con nối gọi là phụ đạo. Vua đời 
đời thế tập gọi là Hùng Vương, không hề thay đổi. 
 
Lúc ấy dân sống ở rừng và chân núi xuống nước đánh cá thường bị giống giao long làm 
hại, bèn nói với vua. Vua trả lời: 
 
- Giống sơn man và giống thủy tộc khác hẳn nhau, giống thủy tộc yêu kẻ giống mình, 
ghét kẻ khác mình cho nên hại nhau đó. 
 
Bèn bảo người đời lấy mực xâm vào mình theo hình Long Quân, theo dạng thủy quái. 
Từ đó, dân không bị tai họa giao long làm hại nữa. Tục xâm mình của dân Bách Việt 
cũng bắt đầu từ đấy. Hồi mới lập quốc, dân không đủ đồ dùng, phải lấy vỏ cây làm áo, 
dệt cỏ tranh làm chiếu, lấy nước cốt gạo làm rượu, lấy cây quang lang, cây tung lư làm 
cơm (có chỗ viết là để uống), lấy cầm thú, cá, ba ba (cua đinh) làm mắm, lấy rễ gừng 
làm muối, phát nương đốt rẫy. Ðất sản xuất được nhiều gạo nếp, lấy ống tre mà nấu 
cơm. Bắt cây làm nhà sàn để tránh cọp sói. Cắt tóc ngắn để dễ đi lại trong rừng. Ðẻ con 
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ra thì lấy lá chuối lót cho nằm, có người chết thì giã cối làm hiệu, người lân cận nghe 
tiếng đến cứu giúp. Chưa có trầu cau, việc hôn thú giữa nam nữ lấy gói muối làm đầu, 
sau đó mới giết trâu dê làm lễ, lấy cơm nếp để nhập phòng cùng ăn, sau đó mới thành 
thân. 
 
Trăm người con trai chính là tổ tiên của người Bách Việt vậy” (16). 
 
Trên cơ sở khảo sát những tư liệu đã dẫn, chúng ta có thể nói “Lạc Long Quân – Âu Cơ 
và trăm trứng” (truyện họ Hồng Bàng) vẫn là một huyền thoại độc sáng của dân tộc Việt 
Nam thời cổ đại, không thể nói là phiên bản của bất kì huyền thoại, truyền thuyết, sử thi 
của bất kì dân tộc nào. Đối với “Mahabharata” và các tư liệu liên quan (có nhiều tư liệu 
xuất hiện sau), nó chỉ tiếp nhận (hoặc cung cấp) một chi tiết về trứng - trứng hạc - trứng 
rồng - bọc thịt - trăm trứng - trăm con trai (đồng bào), ngoài ra nhân vật và kết cấu 
truyện, hoàn toàn khác hẳn. Đây cũng là một hiện tượng thường thấy trong sự giao lưu 
văn hoá – tôn giáo trên các châu lục, ở Phương Đông cũng như Phương Tây. Và điều 
cần thấy rõ là mọi quá trình giao lưu văn hoá – tôn giáo đều có tác động ít nhất là hai 
chiều. Thiền sư, GSTS. Lê Mạnh Thát cũng đã khẳng định điều đó: 
 
“Với những phân tích trên, bây giờ chúng ta có thể chắc chắn nó không thể ra đời chậm 
hơn thượng bán thế kỉ thứ III s.dl. với tư liệu xưa nhất hiện biết là “Lục độ tập kinh” do 
Khương Tăng Hội dịch từ một nguyên bản tiếng Việt khoảng giữa những năm 221-251. 
Tác giả nguyên bản này có thể đã tiếp thu tư liệu từ một dịch bản tiếng Việt anh hùng ca 
Mahabharata, rồi đưa thêm vào những tình tiết Việt, nhằm tạo cho nó một bộ mặt Việt 
Nam quen thuộc, từ truyền thống Hồng Bàng. Truyền thuyết đây chắc chắn đã tồn tại 
trước sự biến năm 43...” (17). 
 
Ngoài ra, thiền sư, GSTS. Lê Mạnh Thát còn lập phả hệ rút ra từ Mahabharata và từ 
“Lạc Long Quân – Âu Cơ và trăm trứng” (truyện họ Hồng Bàng) trong “Lĩnh Nam chích 
quái”, mặc dù “Toàn thư” rồi “Cương mục” đã hiệu chính (Âu Cơ là con gái chứ không 
phải vợ của Đế Lai, và cuộc hôn nhân Lạc Long Quân – Âu Cơ không phản ánh việc 
cướp vợ như chiến lợi phẩm, trong thời hồng hoang) (18): 
 
 

Phả hệ (4 đời) trong huyền thoại Họ Hồng Bàng 
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Phả hệ (4 đời) trong Mahabharata 

 
 
 
Tôi nghĩ rằng, hai bản phả hệ chỉ thể hiện tính tương đồng về mô thức chung trong lĩnh 
vực hôn nhân – gia đình của các dân tộc thời cổ đại, ở Ấn Độ cũng như ở Việt Nam, và 
cả ở Trung Hoa. Điều này cũng có thể kiểm chứng qua nhiều tư liệu cùng thời. Ngay 
trong hiện thời, chắc hẳn mô thức hôn nhân - gia đình hiện đại của người Ấn, người 
Hoa, người Việt (“mười đời không rời cẳng tay”, không xem là ngoại tộc để kết hôn) và 
nhiều dân tộc khác nữa về cơ bản cũng không khác nhau, đặc biệt là các dân tộc ảnh 
hưởng luân lí Nho giáo. Nói chung, mỗi thời đại có một mô thức chung về hôn nhân – 
gia đình của các dân tộc đồng văn hay có giao lưu văn hoá. Thời cổ đại cũng thế. 
Không thể căn cứ vào hai bản phả hệ này để chứng minh sự ảnh hưởng giữa 
“Mahabharata” với “Truyện Lạc Long Quân – Âu Cơ và trăm trứng”. 
 
Tưởng cũng cần lưu ý: Ai cũng biết rằng sự việc trong huyền thoại “Lạc Long Quân – Âu 
Cơ và trăm trứng” đã diễn ra cách đây hơn 4.850 năm (Kinh Dương vương Lộc Tục lên 
ngôi vào năm 2879 tr.cn., tính đến năm 2008 s.cn. này là đã được 4887 năm). “Toàn 
thư” đã ghi rõ như vậy. Vì thế, những chi tiết thuộc loại “hồng hoang cổ sơ” là có thể 
hiểu được. 
 
Vượt lên những điều trên, chúng ta thấy quan hệ giao lưu văn hoá giữa Việt Nam - Ấn 
Độ - Phật giáo - Trung Hoa đã diễn ra từ thời cổ đại, đặc biệt là tương quan đẳng lập 
giữa Việt – Hoa, như Nguyễn Trãi về sau đã viết: “Mỗi bên hùng cứ một phương”. Một 
điều khác, tôi chợt nhận ra nguyên nhân nào huyền thoại khởi nguyên của dân tộc ta lại 
thể hiện sự liên hệ với Trung Hoa (Phương Bắc) nhưng lại không có chi tiết bề nổi nào 
thể hiện liên hệ với Ấn Độ: Có lẽ huyền thoại này cũng là một cách giải thích về màu da 
vàng sáng của các dân tộc Việt, Hoa, Tây Tạng, Triều Tiên, Mông Cổ, Nhật Bản... trong 
đại chủng da vàng châu Á (gồm cả vàng sẫm như Ấn Độ, Népal, Indonésia...). 
 
Cũng bởi ý thức xem trọng tư liệu, trong trường hợp bài này, tôi không lạm bàn, mà chỉ 
liệt kê lại các tư liệu. Qua việc khảo sát tư liệu, chúng ta có thể rút ra kết luận. Chỉ xin 
nói thêm một lần nữa, thiền sư, GSTS. Lê Mạnh Thát đã dày công phu thu thập rất 
nhiều nguồn tư liệu (Sankrit, Tạng, Hán...), có nhiều tư liệu thuộc loại kinh điển trong Ấn 
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giáo, Phật giáo, mãi đến nay giới sử học mới biết đến, và ông đã ra sức trích dịch, phân 
tích trong cuốn chuyên luận này, mà bên trên chỉ là những đoạn trích tiêu biểu nhất.  

 
 

4 
 
Nếu huyền thoại lịch sử “Lạc Long Quân – Âu Cơ và trăm trứng” đã diễn ra cách đây 
hơn 4.850 năm, truyền thuyết lịch sử “An Dương vương - Triệu Đà và Mỵ Châu - Trọng 
Thuỷ” chỉ ghi dấu một sự kiện cách chúng ta chưa tới 23 thế kỉ (An Dương vương lên 
ngôi: - 257 và mất: - 208, thuộc nửa sau thế kỉ thứ 3 trước công nguyên dương lịch). 
Nếu sự tích “Trăm trứng” là lịch sử khởi nguyên của dân tộc ta và cũng khởi đầu thời kì 
huyền sử trong các bộ sử kí, thì những cái chết đầy tính bi kịch trong truyền thuyết An 
Dương vương – ghi nhận giai đoạn lịch sử “bản lề” –  cũng chấm dứt thời kì huyền sử 
ấy. 
 
Vấn đề truyền thuyết “An Dương vương” đã gây tranh cãi từ lâu, với các nhà nghiên cứu 
như Nguyễn Văn Siêu, Maspéro, Przyluski, Ngô Tất Tố, và có thể kể thêm Nhượng 
Tống (19)... Ngô Tất Tố đại để đã cho rằng, lịch sử nước ta không có ông An Dương 
vương nhà Thục. Thiền sư, GSTS. Lê Mạnh Thát lại tiếp tục xới lại vấn nạn sử học này, 
và qua một loạt thao tác truy nguyên, ông đã đi đến kết luận một cách quyết liệt. 
 
Cũng như với huyền thoại “Lạc Long Quân – Âu Cơ và trăm trứng”, nhưng ở đây, thiền 
sư, GSTS. Lê Mạnh Thát khởi đầu bằng việc trích dẫn “Đại Việt sử lược” và chỉ nhắc 
qua “Toàn thư”, “Cương mục”. Có lẽ ông nghĩ như thế cũng đủ để đặt vấn đề.  
 
Luận cứ chính của thiền sư, GSTS. Lê Mạnh Thát là bức thư của Triệu Đà đệ gửi vua 
Hán Văn đế (179-157 tr.cn.). Ngay trong lời nói đầu, ông viết:  
 
“... nổi bật nhất là một lá thư do Triệu Đà gửi cho Hán Văn đế vào khoảng 179 tdl.. do 
Tư Mã Thiên trong “Sử kí” hay Ban Cố trong “Tiền Hán thơ” chép lại, ghi nhận nước ta 
lúc ấy, tức Tây Âu Lạc Việt đang có vua. Vậy, dù không phải bất cứ lúc nào các sử liệu 
Trung Quốc cũng có giá trị, trong trường hợp này ta có thể chắc chắn vào thời điểm ấy, 
tức năm 179 tdl., nước ta còn có vua. Từ đó, dĩ nhiên không có sự kiện Triệu Đà đánh 
An Dương vương. Thế thì An Dương vương do đâu ra?” (20). 
 
Ở gần cuối sách, tổng kết cho công trình của mình, thiền sư, GSTS. Lê Mạnh Thát  
khẳng định: 
 
“.. xuất phát từ một lá thư do Triệu Đà gởi cho Hán Văn đế vào khoảng năm 179 tdl., 
chép trong “Sử kí” của Tư Mã Thiên, xác nhận vào thời điểm đó nước ta vẫn có vua, 
chúng ta truy tìm tiếp do đâu mà triều đại An Dương vương xuất hiện trong lịch sử nước 
ta và phát hiện một lần nữa truyền thuyết An Dương vương là một dị bản của trận đánh 
quyết định trong anh hùng ca “Mahabharata” giữa hai anh em Pandu (Phán) và 
Duryodhana” (21). 
 
Và từ đó, ông phủ nhận hẳn triều đại An Dương vương cùng các sự kiện lịch sử gắn 
liền với Mỵ Châu - Trọng Thuỷ. Nói rõ hơn, Triệu Đà chưa hề xâm chiếm nước ta. Do 
đó, ông khẳng định:  
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“... triều đại Hùng vương không phải do Thục Phán tiêu diệt vào năm 257 tdl., như “Đại 
Việt sử kí toàn thư” và “Khâm định Việt sử thông giám cương mục” đã có [ghi nhận], mà 
vẫn tồn tại cho đến năm 43 sdl. với Hai Bà Trưng là những vị vua cuối cùng” (22). 
 
Theo đó, thiền sư, GSTS. Lê Mạnh Thát tiếp tục kết luận về thành Cổ Loa: 
 
“Ngôi thành này được kết liền với An Dương vương. Bây giờ, nếu An Dương vương là 
một phiên bản Việt Nam của nhân vật Duryodhana trong “Mahãbhãrata”, vấn đề đặt ra 
là ta phải xử lí làm sao về mối quan hệ của An Dương vương với ngôi thành đó?... [...]  
Vậy, việc kết nối An Dương vương với thành Cổ Loa trong truyền thuyết không nhất thiết 
là một sự thật lịch sử, dù sau “Lĩnh Nam trích quái”, một kết nối như thế đã được Ngô Sĩ 
Liên đưa vào “Đại Việt sử kí toàn thư” và khoác cho nó một bộ áo lịch sử chính thức” 
(23). 
 
Ông còn viết khá rõ, thành Cổ Loa ấy, có thể, nếu không khẳng định dứt khoát, là do Mã 
Viện xây đắp, với tên gọi là Thành Kén (Kiển thành). Để làm rõ ý này, ông trích dẫn “Đại 
Việt sử kí toàn thư”: “Viện lại đắp thành Kiên Giang ở Phong Khê, thành ấy tròn như cái 
kén, nên lấy làm tên”. Ông viết: “Thành Kén này có khả năng là thành “chín vòng”, mà 
“Nam Việt chí” nói tới, và thành Cổ Loa về sau, vì cả thành Cổ Loa lẫn thành Kén đều 
nằm ở Phong Khê. Cần nhắc lại, Phong Khê là do Mã Viện thành lập cùng Vọng Hải do 
tách từ Tây Vu. Thành Cổ Loa do thế không nhất thiết phải gắn liền với tên An Dương 
vương” (24). 
 
Để đi đến những kết luận ấy, hầu như ở phần tổng kết, thiền sư, GSTS. Lê Mạnh Thát 
cũng đã tổng kết luôn cả quy trình truy nguyên vấn đề của ông. Như đã nói, ông đã căn 
cứ vào “Đại Việt sử lược”, kể cả “Toàn thư”, “Cương mục” và “Lĩnh Nam chích quái”, 
“Việt điện u linh tập” để khơi vấn đề; sau đó ông truy nguyên sự sai lầm của các bộ 
sách, bộ sử ấy là do những tư liệu liên quan của Trung Hoa, ngoại trừ “Sử kí” và “Tiền 
Hán thư”. Ông viết: 
 
“... trong bốn tư liệu Trung Quốc xưa nhất, “Giao Châu ngoại vức kí”, “Quảng Châu kí”, 
“Nam Việt chí” và “Nhật Nam truyện”, thì chỉ “Quảng Châu kí” nói An Dương vương đóng 
đô ở Phong Khê, còn “Nam Việt chí” nói đóng ở Giao Chỉ và tả “thành có chín vòng”, mà 
không đề cập gì tới tên đó. Nó chỉ nói An Dương vương đóng đô ở Việt Thường. Tên Cổ 
Loa, như vậy, được Ngô Sĩ Liên lấy từ truyền thuyết của “Lĩnh Nam trích quái”  để đưa 
vào “Đại Việt sử kí toàn thư” (25). 
 
Nhưng không chỉ đối với thành Cổ Loa. Các công đoạn khảo sát 4 tư liệu có đề cập đến 
An Dương vương, Mỵ Châu, Trọng Thuỷ (và tất nhiên cả Triệu Đà), cũng như các tư 
liệu có dẫn lại 4 tư liệu ấy như “Thuỷ kinh chú”, “Thái bình hoàn vũ kí”, “Thái bình quảng 
kí”, “Loại thuyết”, thiền sư, GSTS. Lê Mạnh Thát đã thực hiện một cách rất tỉ mỉ và rất 
công phu, tập trung trong chương II của cuốn sách, từ trang 77 đến trang 138, là nhằm 
chứng minh triều đại có quá nhiều vấn đề ấy (chữ dùng của ông) là không có thực, và 
phần dã sử, chính sử về “kỉ Nhà Thục” chỉ là phiên bản của sử thi Ấn Độ “Mahabharata”. 
Thậm chí, đối với “Tiền Hán thư”, bộ sách ông dựa hẳn vào đấy (cũng như dựa hẳn vào 
“Sử kí”), ông cũng làm rõ hai chữ “dịch thuộc”, xem nó gần như đồng nghĩa với từ “đồng 
minh” trong Thế chiến II (1939-1945), để khẳng định triều đại Hùng vương, chứ không 
phải An Dương vương, nhân vật hư cấu, mới “đạt những quan hệ ngoại giao và đồng 
minh với Nam Việt, trong khi Triệu Đà của Nam Việt đang lo chống cự với nhà Hán ở 
phương Bắc. Nó [Tây Âu Lạc – ct.] như vậy đang có vua chúa và triều đình [Hùng vương 
– ct.] của nó” (26).  
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Nếu kể thêm một phần khá dài truy nguyên nguồn gốc của chi tiết “An Dương vương cỡi 
con tê sống vằn vào nước chạy, nước vì thế rẽ ra” (27), một chi tiết hầu hết các sách sử 
nước ta và “Nam Việt chí” của Trung Hoa đều có đề cập đến, một chi tiết thiền sư, 
GSTS. Lê Mạnh Thát xem thuộc loại mấu chốt nhất trong lập luận của ông, chúng ta có 
thể nói, các công đoạn truy nguyên, phản chứng đã được thiền sư, GSTS. Lê Mạnh 
Thát thực hiện đầy đủ. Để rồi, sau đó, ông trích dẫn nguyên tác “Mahabharata” cũng 
như dịch ra tiếng Việt các đoạn trích từ bộ sử thi Ấn Độ ấy, nhằm thực hiện thao tác 
cuối: phiên bản “Mahabharata” tại nước Âu Lạc (Việt Nam) cổ đại. 
 
Cũng như ở đoạn trên (về huyền thoại “Trăm trứng”), ở đây, tôi sẽ trích dẫn lại từ cuốn 
sách “‘Lục độ tập kinh’ và lịch sử khởi nguyên của dân tộc ta” của thiền sư, GSTS. Lê 
Mạnh Thát những đoạn “Mahabharata” ấy. Qua đó, chúng ta sẽ tự rút ra kết luận, tự trả 
lời câu hỏi mà nhiều nhà sử học tên tuổi ở nước ta đã trả lời trên báo chí trong vài tuần 
lễ vừa qua: “Liệu khẳng quyết của thiền sư, GSTS. Lê Mạnh Thát có sức thuyết phục 
hay không?”. 
 
Trước hết, có lẽ cũng rất cần thiết phải lưu ý một vài đoạn thiền sư, GSTS. Lê Mạnh 
Thát đã khảo cứu về chi tiết “sừng tê bảy tấc - rẽ nước”. Theo ông, người ta có thể tìm 
thấy chi tiết ấy trong “Bảo phác tử” của đạo sĩ Cát Hồng. Nhưng Cát Hồng viết “Bảo 
phác tử” trong khoảng thời điểm 325 s.cn., nhuận sắc đến năm 345 thì xong (28). Vậy 
chi tiết ấy phải có trước đó nữa. Do đó, ông truy nguyên vào “Hậu Hán thư” để tìm thấy 
sự kiện vua An Đôn (Marcus Aurelius Antonius) nước Đại Tần (La Mã) cử sứ giả tới 
Trung Hoa qua đường nước ta vào năm 166 s.dl.. (chứng cứ còn lại là những đồng tiền 
La Mã được tìm thấy tại Óc Eo) (29).  
 
“Việc chúng tôi dài dòng truy nguyên một số đạo thuật do [Cát] Hồng liệt ra, nhằm cho 
thấy, nhưng thuật khác của Tiên đạo sẽ chịu ảnh hưởng ngoại lai như thế nào. Trong số 
những thuật ấy, thuật “ngậm sừng tê dài ba tấc khắc hình con cá, để vào nước, cho 
nước rẽ ra”, dĩ nhiên có một liên lạc đến vấn đề An Dương vương... [...] Câu hỏi bây giờ 
là, thế thì phải chăng nó là một nhập cảng ngoại quốc?” (30). Tất nhiên câu hỏi ấy đã 
được thiền sư, GSTS. Lê Mạnh Thát trả lời bằng một loạt cứ liệu để khẳng định nguồn 
gốc ngoại lai của thuật ấy (31): “Mahabharata”. 
 
Dưới đây là những đoạn “Mahabharata” bằng tiếng Phạn (Sankrit), do thiền sư., GSTS. 
Lê Mạnh Thát trích dịch: 
 
-●- “Mahabharata” 9.29.1-26: 
 
“Sau khi vợ con của những sát đế lị quảng đại đã trốn chạy và trại quân trở thành trống 
rỗng, ba xa kị ấy cảm thấy rùng mình, xao xuyến... [...] Nhưng dẫu cố tìm, họ vẫn không 
tìm thấy đấng nhân quân. Với kiền chuỳ trong tay, đấng ấy đã nhanh bỏ chiến trường và 
đi vào một cái hồ, sau khi làm cho nước rẽ ra nhờ vào huyễn thuật của mình... [...] Lúc 
đã tới gần hồ, trong đấy đấng nhân quân nằm nghỉ, họ nói với vị vua vô địch đang nằm 
ngủ trong nước rằng: Hỡi đại vương, hãy đứng lên và cùng chúng tôi đánh tên Yu dhi sơ 
thi ra...” . Cả một số thợ săn cũng thấy sự thể ấy, và chúng đang bàn với nhau để tìm 
cách tố giác nhằm kiếm tiền thưởng. Chúng nói: “Ta sẽ điểm chỉ Du ryo dha na thì bọn 
Pan du tất hậu thưởng, vì quá rõ ràng là, vị vua Du ryo dha na nổi tiếng nằm trong hồ 
ấy. Vậy, tất cả bọn ta hãy đến chỗ vua Yu dhi sơ thi ra mà mách cho ngài, tên Du ryo 
dha na ác nghiệt đang lẫn giấu trong nước hồ...”  (32). 
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Thiền sư, GSTS. Lê Mạnh Thát căn cứ vào đấy để viết, mặc dù ông biết, theo truyền 
thuyết An Dương vương của Việt Nam chúng ta thì Thục Phán (Pan du [?]) mới cầm 
sừng tê, rẽ nước và đi xuống biển, chứ không phải Triệu Đà (giả thiết là Du ryo dha na): 
“Việc Duryodhana có thể làm cho nước rẽ ra để ông đi vào này đương nhiên ám chỉ một 
cách khá chắc chắn nguồn gốc đi vào nước của An Dương vương”; “nó tối thiểu đã cho 
ta thấy một cách mường tượng nguyên lai của chuyện đi trốn và làm cho nước rẽ ra của 
An Dương vương” (33). 
 
-●- “Mahabharata” 5.7.1-20: 
 
“Khi Kơ rit sơ na và Hắc Thiên họ Cam đã trở về thăm Đô Lỗ cùng với tất cả những 
người Vơ rit sơ ny, An dha ka và Bhô ja rồi, vị vua do Bảo Kiên sinh gởi ra hàng trăm 
gián điệp nên biết hết mọi động tĩnh của những người con Pan du” (34). 
 
Có lẽ chi tiết “hàng trăm gián điệp” này khiến thiền sư của chúng ta liên tưởng đến mưu 
kế gián điệp của Triệu Đà trong việc cho con trai là Trọng Thuỷ kết hôn với con gái An 
Dương vương là Mỵ Châu để đánh tráo cái lẫy Nỏ Thần. 
 
Cũng từ đoạn trích khá dài ấy (“Mahabharata” 5.7.1-20), thiền sư, GSTS. Lê Mạnh Thát 
còn liên hệ Krsna với Cao Lỗ: “Như Krsna, Lỗ đã làm một số việc lợi ích cho An Dương 
vương. Nhưng như An Dương vương không thể giữ Cao Lỗ, Duryodhana, mặc dù có hết 
quân đội của Krsna, đã phải mất Krsna. Mất Krsna, nên Duryodhana đã bị đánh bại, mà 
phải trốn vào hồ nước, làm hồ nước rẽ ra. Mất Cao Lỗ, An Dương vương bị Triệu Đà 
đánh bại, “phải ngậm sừng tê sống vằn vào nước”, nước vì thế tự rẽ ra” (35). Thiền sư 
cho rằng, cái tên “Cao Lỗ” (hay Đô Lỗ, Thạch thần) “chắc hẳn là một phiên âm hai ngữ 
phận đầu của “Krsna” của người nước ta” (35). 
 
Việc diễn giải cách phiên âm từ ngữ tiếng Phạn của người Việt nước ta cũng là một 
thao tác mà thiền sư, GSTS. Lê Mạnh Thát đã thực hiện, nhằm chứng minh “truyền 
thuyết An Dương vương” chỉ là phiên bản của “Mahabharata”. Ông đưa ví dụ: địa danh 
Phan Rang là từ phiên âm của Panduranga: Pan(du)rang(a). “Cái tên Phán của con vua 
Thục do vậy chắc chắn đã phải là phiên âm chữ Pandu, tên người cha của Yudhisthira, 
kẻ đã đánh bại và tàn sát 18 đạo quân” (36).  
 
Trước thao tác thứ 3 này, thiền sư, GSTS. Lê Mạnh Thát  còn đặt mối liên hệ về con số 
18: “Thời gian của cuộc chiến tranh Duryodhana như vậy kéo dài đúng 18 ngày, như 
con số 18 đạo quân lâm trận của cả hai bên. Chi tiết 18 đạo quân và 18 ngày đánh ấy 
có một quan hệ trực tiếp và đầy ý nghĩa với truyền thuyết An Dương vương, bởi vì tối 
thiểu là từ thời “Đại Việt sử lược” trở đi, người ta bảo rằng, triều đại Hùng vương của 
nước ta truyền cho nhau 18 đời và đến đời Hùng vương 18 thì bị An Dương vương đánh 
bại. Con số 18 đời ấy, như Ngô Sĩ Liên đã nhận xét “sợ chưa chắc là thế”, bởi vì nó quá 
ít ỏi khi so với thời gian phải bao trùm. Bây giờ, nếu việc nối kết truyền thuyết An Dương 
vương với anh hùng ca “Đại Bha ra ta” trên của chúng tôi được chấp nhận, chúng ta tất 
có thể thấy một cách dễ dàng nó đã đến từ đâu” (37). Thiền sư cũng lí giải rõ, đó không 
phải là mối liên hệ trực tiếp – nguyên xi mà gián tiếp – khúc xạ. 
 
Bằng vào những luận cứ và luận giải ấy, thiền sư, GSTS. Lê Mạnh Thát đã kết luận như 
chúng ta đã biết: 
 
“Nếu những liên hệ vừa nói là đúng, nó tất quá rõ ràng là, truyền thuyết lịch sử dân tộc 
ta từ An Dương vương trở xuống cho tới khi Triệu Đà lập quốc không gì hơn là một phụ 
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hội của anh hùng ca “Đại Bha ra ta”. ... [...] Họ chỉ là những nhân vật lịch sử được mượn 
cho việc diễn lại bản anh hùng ca “Đại Bha ra ta” tại Việt Nam, không hơn, không kém. 
Vì vậy, dù là những nhân vật lịch sử thật như trường hợp Triệu Đà, họ đã [bị / được] bi 
kịch hoá và huyền thoại hoá cho việc diễn ra tấn anh hùng ca đó” (38). 
 
Ở đây, phải chăng ông còn muốn nói thêm, cho dẫu tất cả những nhân vật trong truyền 
thuyết An Dương vương đều là nhân vật lịch sử có thật, thì họ cũng đã được 
Mahabharata-hoá? 
 
Trên cơ sở những trích đoạn và luận giải đó, chúng ta thử đối chiếu trực tiếp với văn 
bản “Truyền thuyết An Dương vương” (truyện Rùa Vàng hay truyện Kim Quy). Truyền 
thuyết này, cũng có nhiều nhà soạn sách lại tách ra thành hai truyện, truyện thứ hai là 
“Mỵ Châu - Trọng Thuỷ”: 
 
Truyện KIM QUY 
(truyện An Dương vương - Mỵ Châu - Trọng Thuỷ) 
 
“An Dương Vương nước Âu Lạc là người ở Ba Thục, họ Thục, tên Phán, nhân việc tiên 
tổ cầu hôn với con gái của Hùng Vương tên là Mỵ Nương không được nên sinh ra hàm 
oán. Phán muốn hoàn thành ý chí của tổ tiên nên cử binh đánh Hùng Vương, diệt nước 
Văn Lang, cải hiệu là Âu Lạc mà ở, đắp thành ở đất Việt Thường.  Thành đắp xong lại 
sập. Vương mới lập đàn, trai giới cầu đảo ba tháng.  
 
Ngày mồng bảy tháng ba bỗng thấy một ông già theo phương tây mà đến thẳng cửa 
thành, vừa đi vừa than rằng: 
 
- Xây đắp thành này thì bao giờ cho xong! 
 
Vương rước vào trên điện, lạy và khóc rằng: 
 
- Ta đắp thành này đã xong lại đổ, hao tổn công sức mà rồi không thành là tại làm sao? 
 
Ông già thưa: 
 
- Ngày nào có sứ giả Thanh Giang cùng đắp với Vương thì thành ấy mới xong.  
 
Nói đoạn cáo từ.  
 
Rạng ngày, Vương đứng ở cửa Đông trông ra thì thấy một con rùa vàng theo hướng 
đông mà bơi lại; rùa đứng trên mặt nước, nói được tiếng người, tự xưng là Thanh Giang 
sứ giả, biết rõ lẽ trời đất, âm dương, quỷ thần. 
  
Vương mừng hỏi rằng: 
 
- Điều đó ông già đã báo cho ta rồi.  
 
Bèn sai lấy kim dư rước vào trong thành, mời ngồi trên điện, hỏi vì cớ gì mà thành không 
đắp được.  
 
Kim Quy nói: 
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- Ở đây có tinh khí núi sông, con Tiên vương phụ vào để báo thù nước, lại có con gà 
trắng sống ngàn năm hóa làm yêu tinh ẩn ở núi Thất Diệu, trên núi có con quỷ, nguyên 
trước là một nhạc công chôn cất ở đây hóa ra quỷ. Ở bên có một cái quán để cho hành 
khách qua lại ngủ nhờ; chủ quán tên là Ngộ Không, có một đứa con gái và một con gà 
trắng là dư khí của quỷ thần. Hễ có người khách nào qua lại đến đấy ngủ nhờ thì quỷ 
tinh hóa ra thiên hình vạn trạng mà giết hại rất nhiều. Bây giờ ta nên bắt con gà trắng và 
đứa con gái của chủ quán mà giết đi thì tinh quái sẽ hết. Nhưng chắc là nó lại hóa ra 
yêu thư, sai chim cú ngậm thư bay lên trên cây chiên đàn, tâu với Thượng Đế để xin phá 
thành ấy đi. Thần này xin cắn cho rơi cái thư ấy xuống, Vương lập tức thu lấy; tất nhiên 
thành đắp mới xong.  
 
Kim Quy bảo Vương giả làm khách đi đường xin ngủ nhờ trong quán. Vương để Kim 
Quy ở trên ngưỡng cửa.  
 
Ngộ Không nói: 
 
- Quán này có yêu tinh, đêm thường giết người, lang quân không nên ở lại, vả nay trời 
cũng chưa tối, nên đi mau đến chỗ khác để tránh họa.  
 
Vương cười rằng: 
 
- Sinh tử tại mệnh, quỷ mỵ mà làm gì, ta không sợ.  
 
Mới ngủ lại đó.  
 
Trong đêm có quỷ tinh đến ngoài kêu rằng: 
 
- Ai ở trong nhà này phải mở cửa ra mau.  
 
Kim Quy mắng rằng: 
 
- Cửa đóng thì mày làm gì nào? 
 
Quỷ tinh phóng hỏa tan ra vạn trạng, quỷ dị đủ phương để khủng bố nhưng rốt cuộc 
cũng chẳng vào được nhà.  
 
Đến lúc gà gáy, các quỷ đều chạy tan, Kim Quy khiến Vương đuổi theo đến núi Thất 
Diệu, quỷ tinh thu về hết cả, Vương trở lại quán trọ.  
 
Sáng ngày, chủ quán đem người đồng đến để chôn thi thể của khách ngủ lại hôm qua, 
thấy Vương ngồi đó, nói cười như không có gì cả. Quán chủ bước đến, vái lạy rằng: 
 
- Lang quân được như thế tức là Thánh nhân rồi, xin ban linh thuật để cứu sinh linh.  
 
Vương bảo: 
 
- Hãy giết con gà trắng của mày mà tế thì quỷ thần tan hết.  
 
Ngộ Không giết con gà trắng thì đứa con gái tự nhiên cũng nhào xuống chết. Vương lập 
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tức bảo người đào núi Thất Diệu, được một nhạc khí đời cổ và một hài cốt, sai đốt trộn 
thành tro mà quăng ra sông. 
  
Lúc bấy giờ trời đã gần chiều, Vương cùng Kim Quy leo lên núi Việt Thường, quỷ tinh đã 
hóa ra chim si hưu ngậm thư bay lên cây chiên đàn.  
 
Kim Quy bèn hóa ra một con chuột mà bò theo sau lưng cắn chân chim; thư rơi xuống 
đất; Vương lập tức thu lấy thì sâu đã ăn hết hơn một nửa rồi.  
 
Từ đó, quỷ tinh tan hết, không lại phá phách như xưa nữa.  
 
An Dương Vương đắp thành nửa tháng đã xong; thành dài và rộng nghìn trượng, xoáy 
tròn như hình con ốc, lại đặt tên là thành Thăng Long (bản của Despierres ghi là Tư 
Long). Người nhà Đường gọi là thành Sát Quỷ Lôn bởi vì thành rất cao lớn.  
 
Kim Quy ở lại với Vương ba năm rồi từ về. Vương bảo rằng: 
 
- Nhờ ơn của người, thành đã vững chắc, nếu như có việc ngoài thì lấy gì mà chống 
giữ? 
 
Kim Quy thưa: 
 
- Quốc độ tu đoản, xã tắc an nguy là vận của trời, nhưng người biết tu đức thì có thể lâu 
dài được, Vương đã có lòng ước nguyện thì tôi đâu dám tiếc. 
 
Mới cởi cái móng chân đưa cho Vương và nói: 
 
- Thảng hoặc giặc có đến thì dùng móng này làm máy nỏ, đem ra mà đánh giặc thì 
không có gì đáng lo.  
 
Nói đoạn trở về Đông Hải.  
 
Vương khiến bầy tôi là Cao Lỗ làm nỏ, lấy móng này làm máy, hiệu là Linh Quang Kim 
Trảo Thần Nỗ. Sau Triệu Đà đem quân đến xâm lăng, cùng Vương giao chiến, Vương 
dùng thần nỗ mà bắn, quân Triệu Đà thua chạy, đóng đồn ở núi Trâu Sơn, đối luỹ với 
Vương. Triệu Đà biết Vương có nỏ thần nên không dám tái chiến mới khiến sứ thỉnh 
hòa. Vương mừng, cắt từ sông Tiểu Giang (nay là sông Nguyệt Đức) trở về phương Bắc 
cho Triệu Đà cai trị, trở về phương Nam thì do Vương cai trị. 
 
Chưa được bao lâu, Đà sai con vào túc vệ cầu hôn với con gái Vương là Mỵ Châu. 
Vương bất ý không ngờ gian kế của cha con Triệu Đà. Trọng Thuỷ dỗ Mỵ Châu trộm lấy 
nỏ thần cho xem, rồi lén làm nỏ khác đổi lấy vuốt rùa giấu đi, nói dối với Mỵ Châu là trở 
về Bắc thăm cha mẹ. 
 
Nhân đó nói rằng: 
 
- Tình phu phụ thì không nỡ quên, mà ơn phụ tử cũng không nên bỏ, ta nay về thăm cha 
mẹ mà vạn nhất hai nước thất hòa, Nam Bắc cách biệt, ta trở lại tìm nàng thì nàng lấy 
vật gì mà làm giấu cho ta biết.  
 
Mỵ Châu nói: 
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- Thiếp là nhi nữ gặp phải bước phân ly thực khó thắng được tình cảm. Thiếp có chiếc 
nệm gấm lông ngỗng thường mang trên người, đến lúc ấy thì thiếp lấy lông ngỗng mà 
rải ở các ngã ba để chỉ cho chàng biết chỗ thiếp mà đến cứu.  
 
Trọng Thuỷ từ tạ, cắp nỏ mà về báo cáo với Triệu Đà. Đà được nỏ rất mừng liền phát 
binh đánh Vương. Vương không lo phòng bị, mải đánh cờ vây, cười rằng: 
 
- Đà không sợ nỏ thần của ta sao? 
 
Đến lúc quân Triệu Đà tiến bức, Vương mới xách nỏ ra bắn thì thần cơ đã mất; quân 
chạy tán loạn.  
 
Vương chở Mỵ Châu lên ngựa chạy về hướng Nam, đến bờ biển, cùng đường, không có 
thuyền để sang ngang, Vương hét lớn lên rằng: 
 
- Trời để mất ta hay sao? Giang sứ đâu, mau đến cứu ta.  
 
Kim Quy nổi lên trên mặt nước, mắng rằng: 
 
- Người cỡi ngựa ở sau lưng là giặc đó. Hãy giết nó ta mới cứu.  
 
Vương bèn tuốt gươm chém Mỵ Châu. 
 
Mỵ Châu ngửa mặt lên trời mà cầu xin: 
 
- Thiếp là con gái, nếu có lòng phản nghịch mưu hại đến phụ thân thời chết hóa thành 
bụi trần, bằng như một niềm trung tín, bị người phỉnh phờ thời hóa làm ngọc châu để rửa 
cái thù nhục nhã này.  
 
Mỵ Châu chết ở bờ biển, máu chảy trên nước, hàu hến ăn vào lòng hóa thành minh 
châu.  
 
Vương cầm sừng văn tê bảy tấc, Kim Quy rẽ nước dẫn Vương vào biển. Đời truyền là 
núi Mộ Dạ, làng Cao Xá, châu Diễn, tức là chỗ đó vậy. 
  
Quân Triệu Đà đến chỗ ấy không thấy gì hết, chỉ thấy tử thi của Mỵ Châu. Trọng Thuỷ 
ôm thây nàng mà về chôn ở Loa Thành, hóa làm ngọc thạch. Trọng Thuỷ thương cảm 
vô cùng; thấy lại những chỗ trang điểm hay tắm gội của Mỵ Châu, tưởng nhớ đến hình 
dung của nàng, bèn nhảy xuống giếng mà chết. Sau này, ai được Ngọc Châu ở Đông 
Hải, càng múc nước giếng ấy mà rửa thì sắc ngọc càng thêm rực rỡ. Nhân tránh tên Mỵ 
Châu nên gọi ngọc châu là Đại Cưu, Tiểu Cưu vậy” (39).  
 
Điều cần nhấn mạnh, tuy dễ nhận ra nhất: Nếu đối với “Huyền thoại Lạc Long Quân – 
Âu Cơ và trăm trứng”, chi tiết mẫu đề (motif) cốt lõi là trăm trứng, thì đối với “Truyền 
thuyết An Dương vương”, chi tiết mẫu đề cốt lõi, vẫn theo thiền sư, GSTS. Lê Mạnh 
Thát, ấy là “sừng tê bảy tấc - rẽ nước”. Tôi cũng cho đây là chi tiết mẫu đề trong giao 
lưu văn hoá – tôn giáo; việc có chung mẫu đề là hiện tượng thường thấy trên khắp mọi 
khu vực văn hoá trên thế giới, từ xưa đến nay, đặc biệt được thấy rõ nhất là trong văn 
học, sử học cổ đại, trung đại. Khi nói thế, chúng ta cũng có thể loại trừ trường hợp trùng 
hợp ngẫu nhiên. Khác với trùng hợp ngẫu nhiên vốn là hiện tượng đơn lẻ, hiếm hoi, sử 
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dụng mẫu đề một cách cố ý hay vô thức lại là một hiện tượng phổ biến, nhưng chỉ phổ 
biến trong thời cổ - trung đại mà thôi. Nếu trong văn học hiện đại có sử dụng mẫu đề, thì 
thường là mẫu đề có tính cổ truyền (như thuyền – bến, hoa sen – bùn...). Trong sử học 
thuần chất ngày nay, người làm sử không còn dùng các thủ pháp văn chương để biểu 
đạt.   
 
Thêm một điều nữa, nếu so sánh, ai cũng thấy chi tiết trăm trứng là hết sức quan trọng, 
đích thực là cốt lõi, vì bản thân nó chứa đựng chủ đề tư tưởng chính của “Huyền thoại 
Lạc Long Quân – Âu Cơ và trăm trứng” (trăm trứng = đồng bào = đoàn kết), nhưng chi 
tiết “sừng tê bảy tấc - rẽ nước” trong “Truyền thuyết An Dương vương” chỉ là chi tiết phụ 
thuộc, không phải là cốt lõi, nên thiếu nó thì truyền thuyết này vẫn không trống rỗng tư 
tưởng chủ đề hoặc sai lệch chủ đề. Theo tôi, chi tiết cốt lõi là một cụm tình tiết và cụm 
ấy phải là “móng rùa - cái lẫy nỏ thần - hạt bụi - ngọc sáng”, mà không phải là “sừng tê 
bảy tấc - rẽ nước”, bởi vì cái chết của một người đứng đầu một đất nước như An 
Dương vương là cái giá phải trả, trong khi đó, sự nhẹ dạ, cả tin của Mỵ Châu đáng để 
tha thứ hơn, sau khi đã chết bằng một cái chết thảm khốc nhất (có cái chết nào đau đớn 
hơn trên đời này cho bằng cái chết bởi chính thanh gươm của người cha rất mực 
thương yêu, cái chết với bản án phản bội Tổ quốc!). Nói cách khác, An Dương vương 
không xứng đáng để nhân dân huyền thoại hoá cái chết tự vận của ông ta, đến mức 
xem như ông vẫn mãi còn sống trong lòng biển cả mênh mông, bao dung nào đó. Vì 
thế, san tước bớt chi tiết “sừng tê bảy tấc - rẽ nước”, có khi lại khiến tư tưởng chủ đề 
đạt được giá trị cao hơn. Nhưng chúng ta không có quyền san tước tư liệu lịch sử, cho 
dù đó chỉ là truyền thuyết truyền miệng đã được định hình thành văn bản cố định (40). 
 
Một điểm khác, theo tôi, “Huyền thoại Lạc Long Quân – Âu Cơ và trăm trứng” và “Truyền 
thuyết An Dương vương” luôn luôn phải đi liền với nhau. Một là khởi đầu và một là kết 
thúc thời kì Hùng Vương – Văn Lang. Đó là một lẽ. Lẽ khác, quan trọng hơn, cả hai sẽ 
bổ cứu cho nhau. Thiếu một trong hai sẽ dẫn đến những nguy cơ về tư tưởng... 
 
 
5 
 
Cuốn sách còn có hai chương “Thần Nông và triều đại Hùng Vương” (chương III) và 
“Vấn đề tiếng Việt thời Hùng Vương” (chương IV) cùng với phần tư liệu phụ lục, nhận 
định về tư liệu phụ lục ấy.  
 
Trong hai chương ấy, thiền sư, GSTS. Lê Mạnh Thát đã chứng minh “Việt luật” là có 
thật, mặc dù bị thất truyền, để khẳng định có chữ viết riêng của dân tộc ta dưới triều đại 
Hùng Vương, một triều đại kéo dài hơn hai ngàn năm và cả dân tộc Việt tự thân đã phát 
triển đến mức đáng kể, không cần đến sự giáo hoá mị dân của thực dân phong kiến 
Trung Hoa cổ đại; đặc biệt, ông vận dụng kiến thức ngữ âm học lịch sử để giải mã bài 
“Việt ca”, cũng nhằm chứng minh thêm về vấn đề chữ viết Văn Lang (Việt Nam). Nếu 
không có kiến thức ngữ âm học lịch sử, ngôn ngữ học đối chiếu, chúng ta sẽ ngỡ rằng 
công việc giải mã ngữ âm là một sự suy diễn tuỳ tiện, buồn cười, áp đặt. Thực ra, đây là 
một lĩnh vực không dễ chút nào.  
 
Nhờ có thế mạnh là am hiểu sâu rộng về cổ ngữ Hán, và nắm vững ngữ âm học lịch sử, 
có lẽ thiền sư, GSTS. Lê Mạnh Thát đã đưa ra một vấn đề có sức mời gọi những nhà 
ngữ âm học Việt Nam và ngoại quốc tham cứu. 
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Về phần tư liệu phụ lục, thấy ngay là thiền sư, GSTS. Lê Mạnh Thát chỉ trích dịch hai bộ 
sử Trung Hoa mà ông đánh giá là khả tín nhất, để bổ cứu cho “Toàn thư” và “Cương 
mục” về phần huyền sử (một thời kì lung linh, mơ hồ!). Đó là “Hậu Hán thư” và “Sử kí - 
Tư Mã Thiên”. 
 
Với chủ đích đã đặt ra, đây chỉ là một bài thuộc thể “thông tin – tư liệu”, tóm lược lại 
cuốn sách “‘Lục độ tập kinh’ và lịch sử khởi nguyên của dân tộc ta” của thiền sư, GSTS. 
Lê Mạnh Thát, chủ yếu tập trung vào hai chương dễ gây tranh cãi nhất (chương I và 
chương II), đặc biệt chú trọng đến tư liệu gốc được ông trích dịch và trưng dẫn trong đó, 
đồng thời bài này cũng tập hợp thêm những tư liệu gốc khác để đối chiếu. Vì vậy, tôi 
không bình luận gì thêm. Những bình luận, tôi sẽ dành cho việc nâng cao bài viết này. 
 
Những vấn đề thiền sư, GSTS. Lê Mạnh Thát đặt ra, hiện đang gây chấn động, tạo nên 
những cuộc tranh luận. Nhưng dẫu sao đi nữa, chỉ với việc phát hiện, trích và dịch hàng 
loạt văn bản trong thư tịch cổ từ nhiều nguồn ngôn ngữ khác nhau (Sanskrit, Tạng, 
Hán...) có chứa đựng mẫu đề (motif) "trứng - trứng hạc - trứng rồng - bọc thịt - trăm 
trứng - trăm con trai" hay "sừng tê - rẽ nước" đã là một đóng góp rất lớn của thiền sư, 
GSTS. Lê Mạnh Thát đối với việc nghiên cứu cổ sử và văn học dân gian cổ đại nước ta. 
Thử hỏi, trong giới nghiên cứu văn học, sử học ở Việt Nam ta và trong các nhà Việt 
Nam học ngoại quốc, cho đến nay, đã có ai làm được việc đó!...  
 

 
Khởi viết từ khoảng 13 giờ chiều 28-03 HB8 (2008)  

Tạm hoàn tất lúc 17 : 39’, 31-03 HB8 
 

Trần Xuân An 
 
__________________________ 
 
(1) Lê Mạnh Thát, “‘Lục độ tập kinh’ và lịch sử khởi nguyên của dân tộc ta”, Viện Nghiên cứu 
Phật học Việt Nam và Nxb. Tổng hợp TP.HCM., PL. 2549 – 2005.  
 
(2) Nhiều tác giả, “Những vấn đề lịch sử Việt nam”, bài của Stephen O’Harrow, Tạp chí Xưa & 
Nay - Nxb. Trẻ, 2002, tr. 7. 
 
(3) Lê Mạnh Thát, “Lịch sử Phật giáo Việt Nam”  (I, II, III), Nxb. TP.HCM., 2006. 
 
(4) Lê Mạnh Thát, “Tổng tập văn học Phật giáo” (I, II, III). Có thể đọc ở Website quangduc.com. 
 
(5) Lê Mạnh Thát, sđd. (chú thích 1), tr. 5. 
 
(6) Khởi động bởi Hoàng Hải Vân, báo Thanh Niên, từ ngày 26-02 đến 06-03-2008. Ngoài ra còn 
có bài phỏng vấn GS. Phan Huy Lê, bài phát biểu ý kiến của nhà thơ, nguyên Uỷ viên Bộ Chính 
trị Nguyễn Khoa Điềm (Bùi Ngọc Long ghi) và các bài viết của nhiều nhà báo, nhà nghiên cứu 
khác trên tờ báo này và ở các báo khác: Sài Gòn giải phóng, Hà Nội mới, Tạp chí điện tử BBC-
Vietnamese...  
 
(7) Trần Xuân An, “Suy nghĩ về một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta” (2004), Tạp chí điện 
tử Giao Điểm, 2005.  
Xem: WebTgTXA. ( http://tranxuanan.writer.googlepages.com/suy_nvmsvdtlscdnta_b6.htm ) 
 
(8) Mahãbhãrata (sử thi Ấn Độ). Theo HĐQG.CĐBS.TĐBK.VN., Từ điển bách khoa Việt Nam, tập 
2, Nxb. TĐBK., 2002, tr. 821: “Được biên soạn vào thế 5 tr.cn., có bổ sung và sửa đổi cho tới thế 
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kỉ 5 s.cn. Theo truyền thuyết, tác giả là đạo sĩ Vyasa (Vyãsa). Nguyên bản lúc đầu gần 24 nghìn 
câu thơ đôi, sau tăng lên 6 triệu. Hiện nay chỉ sưu tầm được 110 nghìn câu”. 
 
(9) Lê Mạnh Thát trích dẫn, sđd. (chú thích 1), tr. 50-72, 243. 
 
(10) Lê Mạnh Thát trích dẫn, sđd. (chú thích 1), tr. 63-64, 67.  
 
(11) Lê Mạnh Thát trích dẫn, sđd. (chú thích 1), sđd., tr. 54-55. 
 
(12) Lê Mạnh Thát trích dẫn, sđd. (chú thích 1), sđd., tr. 47. 
 
(13) Lê Mạnh Thát trích dẫn, sđd. (chú thích 1), sđd., tr. 48-49.  
 
(14) Lê Mạnh Thát trích dẫn, sđd. (chú thích 1), sđd., tr. 41-42.  
 
(15) Lê Mạnh Thát trích dẫn, sđd. (chú thích 1), tr. 18-21. Riêng truyện 23 trong “Lục độ tập kinh” 
này, tôi lấy bản vi tính từ website Quảng Đức: 
http: // www.quangduc.com/lichsu/14vanhocpgvn13.html. 
 
(16) Bản vi tính “Truyện họ Hồng Bàng” của Website Phật tử Việt Nam:  
http: // www.phattuvietnam.org.  
 
Xem thêm: Truyền thuyết “Ngu Cơ – Lương Wong” của dân Mường trong cuốn "Les Mương" của 
Jeanne Cuisinier (1946 – Géographie humaine et sociologie, Institut d’Ethnologie, Paris): 
  
“Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa xứ Mường tên là Ngu Kơ, mang tiền kiếp một con 
nai có đốm ngôi sao (cerf étoilé), cưới một ông hoàng tử con vua Yịt tên Lương Wong, gốc vốn 
loài cá. Ít lâu sau, Ngu Kơ sinh được 50 con gái và 50 con trai. Nhưng rồi cơm không lành canh 
chẳng ngọt. Từ ở chỗ con cái không đủ đồ ăn thức uống, Ngu Cơ và Lương Wong ưa cãi vã với 
nhau. Cuối cùng, Ngu Kơ và Lương Wong đành phải chia tay, mỗi người một ngả. Ngu Kơ dẫn 
50 người con lên miền rừng núi, và Lương Wong dẫn 50 người con kia xuôi về miền sông biển. 
Ngu Kơ và đám con tạo nên những dòng vua chúa mặc áo màu đen, và Lương Wong, các gia 
đình vua mặc áo màu vàng.  
 
Dân Mường thờ kính bà Ngu Kơ như mẫu tổ và thường làm cờ có hình con nai đốm sao, như một 
vật tổ để tưởng nhớ đến bà””. 
 
(Nguồn: http: // www. khoahoc.net, dẫn theo Web Việt Học: viethoc.org ). 
 
Nhân đây, cũng nên đọc thêm “Truyện Liễu Nghị” của Lý Triều Uy (từ “Thái Bình Quảng kí” - đời 
Tống, thuộc những thế kỉ về sau rất xa) mà Ngô Sĩ Liên trong “Toàn thư” đã xem như một cứ liệu 
tham khảo để xác minh quan hệ nối đời giữa chúa Động Đình và chúa Kinh Xuyên: “Vậy thì Động 
Đình cùng với Kinh Xuyên đời đời gả con cho nhau, kể từ lâu...” và có thể ngầm xác định Âu Cơ 
bị Đế Lai bạc tình, bỏ rơi. Thật ra, truyện Liễu Nghị này, vua Tự Đức vẫn xác định đó chỉ là 
truyện do nhà tiểu thuyết viết, khi bàn bạc cùng Quốc sử quán triều Nguyễn trong việc biên soạn 
“Cương mục”. Chúng ta cũng sẽ thấy rất rõ “Truyện họ Hồng Bàng” (“Lạc Long Quân – Âu Cơ và 
trăm trứng”) và “Truyện Liễu Nghị” này hầu như chỉ giống nhau vài chi tiết về địa danh, không 
đáng kể. (Xem bản vi tính của Website Việt Kiếm, truy cập theo link của Website Việt Học: 
viethoc.org, tôi mạn phép tách thành một tệp phụ thuộc WebTgTXA. này; hoặc có thể đọc ở các 
trang tìm kiếm - lưu trữ của Google) 
 
(17) Lê Mạnh Thát, sđd. (chú thích 9), sđd., tr. 243. 
 
(18) Lê Mạnh Thát, sđd. (chú thích 9), sđd., tr. 73 & 75. Các nhà làm sử ngày xưa dựa vào tư liệu 
Trung Hoa để hiệu chính, có lẽ không thoả đáng. Nếu Lạc Long Quân lấy con gái Đế Lai, là rơi 
vào trường hợp hôn nhân đồng huyết (chú lấy cháu thúc bá lại), mặc dù hôn nhân đồng huyết 
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vốn là tập tục quần hôn thời hồng hoang cổ đại. Tôi thấy thiền sư, GSTS. Lê Mạnh Thát vẫn sử 
dụng chi tiết Âu Cơ là vợ trẻ của Đế Lai, khi Đế Lai bỏ lại tại hành cung của Lạc Long Quân, Lạc 
Long Quân liền cướp Âu Cơ với sự thoả thuận của Âu Cơ (có lẽ Âu Cơ nghĩ mình bị Đế Lai bỏ 
rơi), và Lạc Long Quân chiến đấu chống sự xâm nhiễu của Đế Lai theo yêu cầu của nhân dân, 
đúng như nguyên bản trong “Lĩnh Nam chích quái” là thích hợp hơn. 
 
(19) Xem: Nguyễn Văn Siêu, “Phương Đình dư địa chi”, Nxb. Văn hoá – Thông tin, 2001, tr. 173-
175; Trần Thế Pháp, “Lĩnh Nam chích quái”, bản dịch của Lê Hữu Mục, Khai Trí xuất bản, 1960, 
xem bài dẫn nhập của Lê Hữu Mục về Maspéro, Przyluski, tr.16-17; Lê Mạnh Thát, “Lịch sử Phật 
giáo Việt Nam”, tập II, Nxb. Tổng hợp TP.HCM., tr. 18-19; xem thêm: Hai bài của Stephen 
O’Harrow, sách đã dẫn (chú thích 2), tr. 18 & 52. 
 
(20) Lê Mạnh Thát, sđd. (chú thích 1), sđd., tr. 9. 
 
(21) Lê Mạnh Thát, sđd. (chú thích 1), sđd., tr. 244. 
 
(22) Lê Mạnh Thát, sđd. (chú thích 1), sđd., tr. 244.  
 
(23) Lê Mạnh Thát, sđd. (chú thích 1), sđd., tr. 246-247.  
 
(24) Lê Mạnh Thát, sđd. (chú thích 1), sđd., tr. 247-248. 
 
(25) Lê Mạnh Thát, sđd. (chú thích 1), sđd., tr. 247.  
 
(26) Lê Mạnh Thát, sđd. (chú thích 1), sđd., tr. 87.  
 
(27) Lê Mạnh Thát, sđd. (chú thích 1), sđd., tr. 94-95. Trích “Lĩnh Nam chích quái”: “trì thất thốn 
văn tê, Kim Quy khai thuỷ, dẫn vương nhập hải” (Cầm bảy tấc sừng tê có vằn, thần Rùa Vàng rẽ 
nước, đưa vua vào biển). 
 
(28) Lê Mạnh Thát, sđd. (chú thích 1), sđd., tr. 100. 
 
(29) Lê Mạnh Thát, sđd. (chú thích 1), sđd., tr. 109. 
 
(30) Lê Mạnh Thát, sđd. (chú thích 1), sđd., tr. 116. 
 
(31) Thiền sư, GSTS. không đề cập cụ thể và trích dẫn “Kinh Thánh”, mặc dù có thể ông có gián 
tiếp nhắc đến. Xin xem “Kinh Thánh”, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, 1986, phần “Xuất Ê-dip-tô 
kí”: 14: 21-31. Để thuật lại việc dân Isael từ Ai Cập trở về nước cũ, phải băng qua Biển Đỏ, Kinh 
Thánh có đoạn: “Môi-se giơ tay ra trên biển, Đức Giê-hô-va dẫn trận gió đông thổi mạnh đến, đùa 
biển lại trọn cả đêm; Ngài làm cho biển bày ra khô, nước phân rẽ. Dân Y-sơ-ra-ên xuống biển, 
như đi trên đất cạn; còn nước làm thành một tấm vách ngăn bên hữu và bên tả” (sđd.: 14:21-22). 
Mặc dù lúc đi dạy học và khi viết tiểu thuyết “Mùa hè bên sông” (Nỗi đau hậu chiến), tôi chưa 
được đọc “‘Lục độ tập kinh’ và lịch sử khởi nguyên của dân tộc ta”, nhưng cũng đã liên tưởng 
đến sự trùng hợp tôi cho là ngẫu nhiên về chi tiết này giữa “Kinh Thánh” với “Truyền thuyết An 
Dương vương”.  
 
(32) Lê Mạnh Thát, sđd. (chú thích 1), sđd., tr. 126-128. 
 
(33) Lê Mạnh Thát, sđd. (chú thích 1), sđd., tr. 129. 
 
(34) Lê Mạnh Thát, sđd. (chú thích 1), sđd., tr. 131-132. 
 
(35) Lê Mạnh Thát, sđd. (chú thích 1), sđd., tr. 133. 
 
(36) Lê Mạnh Thát, sđd. (chú thích 1), sđd., tr. 137. 
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(37) Lê Mạnh Thát, sđd. (chú thích 1), sđd., tr. 136-137. 
 
(38) Lê Mạnh Thát, sđd. (chú thích 1), sđd., tr. 138. 
 
(39) Nguồn của bản vi tính của “Truyền thuyết Kim Quy” này: http: // lichsuvietnam.info / 
index.php (03/01/2008). 
 
(40) Khi viết như vậy, tôi đã chứng minh nguồn gốc dân tộc An Dương vương theo nhận định sơ 
khởi của “Cương mục”. Xem: “An Dương vương – “giặc Thục” hay anh hùng bi tráng?” (Trần 
Xuân An): http://tranxuanan.writer.googlepages.com/suy_nvmsvdtlscdnta_b2.htm  
 
Bổ cứu ngoài lề (01-04 HB8): 
 
1) Có lẽ cũng cần làm rõ hơn vấn đề An Dương vương. Tôi nghĩ rằng, dã sử và văn học dân gian 
nói chung, trong chừng mức nào đó, vẫn có giá trị ghi nhận sự thật lịch sử ở bình diện vĩ mô (quy 
mô rộng lớn), như các sự kiện lớn (các trận đánh lớn, các sự biến lớn làm sụp đổ một triều 
đại...), diễn ra ngay giữa xóm thôn, kinh đô, mọi người dân thuộc những vùng đất đó đều có 
chứng kiến, mặc dù ở bình diện vi mô (quy mô nhỏ hẹp, thầm kín với hành trạng cá nhân của 
nhân vật lịch sử...), nhận thức của nhân dân thể hiện trong dã sử, văn học truyền miệng chắc 
hẳn có nhiều sai lạc, vì rất đơn giản là việc nội bộ, cá nhân hoặc chuyện thâm cung, làm sao 
nhân gian hiểu rõ tường tận. Theo đó, tôi tin rằng các nhân vật An Dương vương, Mỵ Châu, 
Trọng Thuỷ là có thật cùng với các sự kiện vĩ mô (nhấn mạnh: quy mô rộng lớn, như việc Thục 
Phán đánh bại vua Hùng thứ 18; việc sáp nhập Âu Việt với Lạc Việt thành nước Âu Lạc; việc 
Triệu Đà tiến đánh, tuy An Dương vương chiến thắng nhưng phải cắt đất cho Triệu Đà; và nhất là 
việc Triệu Đà đưa binh sang vây hãm Cổ Loa, dẫn đến thảm cảnh nước mất, nhà tan, khởi đầu 
hơn một ngàn năm Hoa thuộc), mặc dù các chi tiết thuộc loại “vi mô” như nguồn gốc dân tộc An 
Dương vương, địa danh có tính chất ý niệm - biểu tượng địa lí (Ba Thục), có thể sai lạc hay chí ít 
cũng dễ bị xuyên tạc (các nhân vật lịch sử của nước ta thường bị những kẻ vong bản hay kiều 
dân xuyên tạc thành người có nguồn gốc Hán – Hoa). Ngoài ra, lễ hội lịch sử truyền thống lại các 
địa phương liên quan (hội đền Cổ Loa) hiện vẫn còn duy trì đến nay cũng là một chứng cứ hùng 
hồn. 
 
2) Vấn đề Lý Phật Tử, Triệu Quang Phục [*] và sự phục hiện truyền thuyết An Dương vương, có 
thể kể cả truyền thuyết Chử Đồng Tử: Phải chăng sự phục hiện đó là một cách phản ánh sự thật 
lịch sử bằng thủ pháp văn chương dân gian? Trong thực tế, việc gửi rể để lấy thông tin tình báo 
không phải hiếm hoi gì, mà có thể lặp đi lặp lại trong nhiều thời đại khác nhau. Xin lưu ý giúp là 
Triệu Quang Phục, Lý Phật Tử đều chống sự xâm lược của thực dân phong kiến Trung Hoa và 
đều là đạo hữu Phật giáo, nhưng lại chia rẽ nhau, tranh chấp với nhau bởi nguyên do là tham sân 
si và vô minh. Xem thêm: Về Triệu Quang Phục – Lý Phật Tử trong sự phục hiện truyền thuyết 
An Dương vương – Triệu Đà: 
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/suy_nvmsvdtlscdnta_b6.htm 
 

[*] Sử cũ, trước Ngô Sĩ Liên, gọi chung là Hậu Lý Nam đế, không chép về Triệu Quang 
Phục, Đào Lang vương.  

 
 

1) Khởi viết: Chiều 28-03 HB8 (2008) 
2) Viết tiếp: 11 : 15’, 29-03 HB8 
3) Viết tiếp: 17 : 50’, 29-03 HB8 

(có thay hình phả hệ, 21 : 39 
4) Viết tiếp: 18 : 20’, 30-03 HB8 
5) Viết tiếp: 10 : 11’, 31-03 HB8 

(17 : 15, có bổ sung một đoạn  
và đưa xuống dưới một đoạn đã viết lúc ban sáng cùng ngày) 

6) Viết tiếp: 17 : 39’, 31-03 HB8 
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7) Tạm hoàn tất: 17 : 39’, 31-03 HB8 
8) Bổ cứu ngoài lề: 09 : 12’,  01-04 HB8 

& 20 : 43’, 01-04 HB8 
9) 02-04 HB8: Tách toàn văn “Truyện Liễu Nghị” ra khỏi chú thích 16.  

10) Chữa vài lỗi gõ phím và trích từ bài viết, bổ sung vài câu để làm đề từ: 09-04 HB8 
 Trần Xuân An 
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Bài 2 
 
 
NGHĨ VỀ TỪ “QUỐC TÚY” 
 
Trần Xuân An 
 
 
Một cá nhân hay cả một ban biên soạn từ điển đều có thể thiếu tinh thần khách quan 
khoa học, và quan điểm của họ thể hiện ra trong việc chọn lọc từ và xác định ngữ nghĩa 
của các từ. "Từ điển tiếng Việt" (Nxb. KHXH. - TT.TĐH., 1994) là một ví dụ điển hình 
của cách biên soạn từ điển kiểu đó. Đây là nguyên văn định nghĩa ở mục từ "quốc tuý" 
(sđd., tr. 783): "quốc tuý d. (cũ). Cái tinh hoa trong một nền văn hoá của một dân tộc, 
một quốc gia (nhưng thường nói theo quan điểm của chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, bảo thủ 
hoặc sùng bái mù quáng). Bảo tồn quốc tuý". Tôi nghĩ, những chữ trong ngoặc đơn, 
bắt đầu bằng từ "nhưng" của định nghĩa ấy thể hiện sự thiếu khách quan đó. Thật ra, 
chỉ định nghĩa quốc tuý là "cái tinh hoa trong một nền văn hoá của một dân tộc, một 
quốc gia" là đã khá đầy đủ. Nếu thật sự đầy đủ nghĩa, phải thêm vào nét nghĩa thuần 
tuý: cái tinh hoa riêng biệt, độc sáng, không pha tạp các yếu tố ngoại lai. Ngoài ra, sử 
dụng trong văn cảnh nào, do ai sử dụng, ấy là tuỳ theo đó mà từ "quốc tuý" có sắc thái 
chủ quan của văn cảnh, của chủ thể sử dụng. Ai bảo từ "quốc tuý" không thể sử dụng 
trong một văn cảnh có nội dung phát huy, cách tân bản sắc dân tộc hay do một người 
có chủ trương như thế sử dụng! Nói thật ra, Trung tâm Từ điển học (TT.TĐH.) ở nước 
ta vẫn còn vướng víu khuynh hướng hướng ngoại, nếu không nên dùng một từ nặng nề 
hơn, ấy là vọng ngoại, sùng ngoại hoặc vong bản, hay nói trắng ra là ấu trĩ tả khuynh 
theo kiểu mao-ít (maoist), lê-nin-nít (léninist), phủ nhận và phá huỷ quốc tuý, tinh hoa 
độc sáng trong bản sắc dân tộc. Điều đó thể hiện ra trong cách định nghĩa từ "quốc tuý" 
như đã dẫn. Và, tưởng cũng cần nói rõ: Tôi viết những dòng này trong tinh thần không 
có gì quý hơn độc lập, tự do và dân chủ (*) của một công dân Việt Nam thuần tuý Việt 
Nam, tự hào và tự trọng dân tộc; luôn luôn học tập, tiếp biến mọi tinh hoa của nhân loại; 
không sùng bái mù quáng theo một giáo thuyết ngoại lai nào; không bao giờ biến những 
giá trị của dân tộc Việt Nam thành giá trị bản địa của bất kì giáo thuyết, nhất là chủ 
thuyết chính trị, có xuất xứ là ngoại quốc.    
 

Trần Xuân An  
(15-4 HB8).    

___________________    
 
(*) Ghi chú (17-4 HB8): "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" (Hồ Chí Minh) "và dân chủ" (Đổi 
Mới). Bài viết ngắn này đã đăng trên Tcđt. Hội Tụ (giaodiem. com. vn, 14-4 HB8) 
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Bài 3 
 
 
HUYỀN TƯỢNG MẸ ÂU CƠ: 
BI KỊCH VÀ MẦU NHIỆM 
 
Trần Xuân An 
 
Một cách giải mã mới nhất từ trước đến nay  
về một huyền thoại cổ nhất của dân tộc Việt Nam ta. 
Tác giả trông mong các ý kiến phản hồi. 
Xin cảm ơn trước. 
TXA. 
 
 
 
 
Chàng về thiếp một theo mây  
Con thơ để lại đất này ai nuôi 
 
Câu ca dao thời cổ sơ mãi còn đó. Có thể lớp vỏ ngữ âm của thuở xa xưa ấy theo năm 
tháng, trải qua vài mươi thế kỉ, đã dần dà được đổi mới, nên còn khá gần gũi với tiếng Việt 
hiện đại. Nhưng về nội dung ngữ nghĩa, chắc chắn vẫn y như lúc khởi nguyên. 
 
Trong những lúc chuyện trò ngày thường, đôi khi tình cờ gặp hai chữ Âu Cơ trên đường 
phố hoặc ở giây phút mặc niệm trong Quốc lễ Giỗ Tổ, tức khắc, câu ca dao ấy hiện về trong 
kí ức chúng ta, trước cả huyền thoại lịch sử Họ Hồng Bàng. Cảm nhận này đến với tôi từ 
tấm bé, nhưng phải đến một độ tuổi nào đó, mới trở thành một suy nghiệm, để từ suy 
nghiệm, có thể nói lên một điều nghiêm trọng: huyền tượng Mẹ Âu Cơ chất chứa cả một 
trời bi kịch. Bi kịch? Tôi thật sự cảm thấy mình run lên vì hiểu mình hình như đã xúc phạm 
đến Người Mẹ của cả dân tộc. 
 
Có thật là huyền tượng Mẹ Âu Cơ chất chứa cả một trời bi kịch? Chứng minh cho điều đó, 
chỉ cần nhớ lại câu ca dao thân thiết nghìn đời kia. 
 
Và từ cảm nhận ca dao về nỗi niềm của Mẹ Âu Cơ phải chia tay theo dạng li thân với người 
chồng Lạc Long quân –  Người Cha của cả dân tộc –, chúng ta không thể không liên tưởng 
đến các bi kịch khác trong đời Mẹ. 
 
Một đời người phụ nữ, thật buồn khi phải trải qua hai đời chồng! Mẹ Âu Cơ của chúng ta đã 
lâm vào bi kịch ấy. Và chắc Mẹ phải cam chịu nỗi buồn chín nẫu ruột gan khi cả hai đời 
chồng, Đế Lai và Lạc Long quân, đều chủ động chia tay với Mẹ! 
 
Đế Lai bỏ Mẹ lại ở hành tại, để cùng quân binh rong ruổi những dặm đường viễn chinh, với 
mưu toan xâm chiếm đất nước của người em họ, Lạc Long quân, đến nỗi “quên cả ngày 
về”, bất chấp “nhân dân nước Nam khổ vì sự phiền nhiễu, không yên ổn như xưa” (1). Mặc 
dù đây không phải là cuộc chia tay, dứt nghĩa vợ chồng, để hai người trở thành hai người 
xa lạ. Đây chỉ là một cuộc chia tay, nghiêm ngặt mà nói, chỉ vì mộng xâm lăng của Đế Lai, 
và do Đế Lai chủ động. Thư tịch cổ vẫn gọi Mẹ là “ái thê” (2), người vợ yêu dấu của Đế Lai. 
Như thế, kẻ xâm lăng Đế Lai vẫn yêu vợ, nhưng ông ta yêu bước đường xâm lăng của 
mình hơn. Và chúng ta không hiểu vì sao Mẹ Âu Cơ của chúng ta không chung thuỷ chờ 
chồng! Mẹ nghĩ mình bị Đế Lai bạc tình, bỏ rơi chăng? Mẹ lạt lòng chăng? Mẹ bị rơi vào thế 
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bị cướp cả tấm thân mình như một chiến lợi phẩm để phải làm vợ Lạc Long quân chăng? 
Đó là một thói tục không có gì lạ ở thời hồng hoang cổ sơ, thậm chí còn diễn ra ngay ở thời 
trung cổ. Nhưng dẫu bị rơi vào tình huống ấy, sao Mẹ không thủ tiết, chạy trốn, thậm chí 
phải tự chấp nhận cái chết để giữ tròn lòng chung thuỷ? Mẹ là nạn nhân của Đế Lai hay nạn 
nhân của chính Mẹ và cũng là nạn nhân của Lạc Long quân - Người Cha của chúng ta? 
 
Hình như chúng ta vừa kính trọng Mẹ nhưng xen vào đó còn có một nỗi oán trách Mẹ. Sao 
Mẹ Âu Cơ của dân tộc Bách Việt chúng ta không toàn bích? Sao Mẹ không là một khối 
ngọc không tì vết cho chúng con nghìn thế hệ noi theo? Chúng ta cũng không thể không 
oán trách cả Lạc Long quân – Người Cha khởi nguyên của dân tộc chúng ta! Thật ra, ai 
cũng biết thời hồng hoang cổ sơ vốn thế, và như thế là đã đúng “luân thường về phụ tử, phu 
phụ” (3) của thuở ấy, cách hôm nay đã trên bốn nghìn tám trăm năm (>2879 tr.cn. – 2008 
s.cn.). Thử đối chiếu với các huyền thoại khởi nguyên của các dân tộc khác, như Hy Lạp, 
La Mã, Do Thái (cụ thể là Kinh Thánh), Ấn Độ... từ Âu xa xôi đến Á gần gũi, chúng ta sẽ bớt 
băn khoăn (3). Mỗi thời, mỗi dân tộc, mỗi đất nước có những luật tục, những luật pháp và 
tiêu chí văn hoá, đạo đức, văn minh khác nhau. Chỉ với cái nhìn lịch sử - cụ thể, nhận thức 
lịch sử theo từng thời điểm cụ thể, tình tiết cụ thể với tiêu chí bình phẩm cụ thể, mới hiểu 
được sự thể này của Mẹ Âu Cơ và Cha Lạc Long quân. 
 
Tuy vậy, nhìn vào một khía cạnh khác, ngay trong nguyên vẹn hình tượng huyền thoại, tôi 
thấy Mẹ Âu Cơ của chúng ta hình như cũng có phần chủ động trong cuộc chia tay với Đế 
Lai, người chồng cũ, khi đồng ý chung sống vợ chồng với Lạc Long quân, người chồng 
mới. Đó là sự chia tay với một kẻ xâm lược để trao trọn trái tim mình cho người chống xâm 
lược. Mẹ Âu Cơ của chúng ta đã chọn chính nghĩa, cho dù đất nước phương Nam sông 
Dương Tử nhỏ hẹp hơn; Mẹ không chấp nhận chung sống với phi nghĩa, cho dù đất nước 
phương Bắc sông Dương Tử rộng lớn. Người Cha của dân tộc Việt chúng ta, Lạc Long 
quân, là biểu tượng của chính nghĩa ấy. Đây là nét chói sáng tuyệt vời trong bi kịch của Mẹ 
Âu Cơ. Và chắc hẳn Mẹ Âu Cơ vẫn quyến luyến Động Đình hồ phương Nam, quê quán Mẹ 
(4), cũng là vùng đất thuộc người chính nghĩa Lạc Long quân. 
 
Thế rồi, Mẹ Âu Cơ lại rơi vào một bi kịch khác. Lần này, chính Người Cha Lạc Long quân 
chủ động chia tay Mẹ, vì tuy cùng là người Việt Phương Nam, nhưng mẹ vốn là tộc người 
(nhân tộc) khác. Cha Mẹ khởi nguyên của chúng ta, thuở ấy, tuy cùng là dân tộc Việt nhưng 
vẫn khác về nhân tộc, Âu Việt khác với Lạc Việt, khác nòi tộc nhưng chung một dòng giống 
Việt. Đây chính là bi kịch về sự khác biệt văn hoá tộc người trong đời sống vợ chồng.  
 
Người Cha khởi nguyên của chúng ta nói cùng Mẹ, trong buổi chia tay đau đớn ấy: 
 
“Ta là nòi Rồng đứng đầu thủy tộc, nàng là giống Tiên sống ở trên đất, tuy khí âm 
dương hợp lại mà sinh ra con, nhưng thủy hỏa tương khắc, dòng giống bất đồng, khó ở 
lâu với nhau được, nay phải chia li. Ta đem năm mươi con về thủy phủ chia trị các xứ, 
năm mươi con theo nàng về ở trên đất, chia nước mà trị. Lên núi, xuống biển, hữu sự 
báo nhau cho biết, đừng quên nhau” (5). 
 
Không có nỗi buồn đau nào lớn hơn đối với một người phụ nữ! 
 
Chàng về thiếp một theo mây  
Con thơ để lại đất này ai nuôi... 
 
Mẹ Âu Cơ không còn yêu Đế Lai, vì Đế Lai đã là vua lãnh thổ Phương Bắc, đã trở thành 
người Phương Bắc qua vài ba đời. Đó cũng là bi kịch về khác biệt lãnh thổ và dân tộc (6). 
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Bi kịch của Mẹ Âu Cơ của chúng ta là thế đó. Bi kịch ấy khai ngộ cho nghìn đời con cháu 
một nét chói sáng tuyệt vời về ý thức chán ghét kẻ xâm lược, cho dù đó là chồng mình (Đế 
Lai), và về lòng yêu chính nghĩa chống xâm lược, yêu người cùng nguồn cội dân tộc Việt 
Phương Nam (Lạc Long quân). Tuy vậy, tôi vẫn nghĩ bi kịch về sự khác biệt tộc người trong 
cộng đồng các nhân tộc Việt Nam mà Mẹ Âu Cơ chịu đựng là cuối cùng của loại bi kịch ấy 
trên đất nước Văn Lang – Việt Nam chúng ta. 
 
Nhưng dẫu sao, Mẹ Âu Cơ của dân tộc chúng ta, thuở cổ sơ cách đây hơn bốn ngàn tám 
trăm năm, cũng là một người phụ nữ chịu đựng đến hai bi kịch chia xa hai người chồng 
trong một đời người. Nếu chúng ta kính quý Mẹ ở nét chói sáng ý thức về chính – tà, kính 
cảm thông Mẹ ở nỗi phũ phàng của thực trạng trong nhận thức về sự khác biệt văn hoá tộc 
người giữa Âu Việt và Lạc Việt kia, cũng không thể nguôi quên niềm bi kịch đau thương này 
của Mẹ. 
 
Và nhiệm mầu của đời Mẹ nữa! Liệu chúng ta đã cảm nhận hết chiều sâu của sự nhiệm 
mầu ấy?  
 
Mẹ Âu Cơ là một người phụ nữ đã hai lần lâm vào cảnh bi kịch đời thường, như chúng ta 
đã biết. Nhưng Mẹ đã tạo nên một sự thật lịch sử hay chính xác hơn là sự thật về một khát 
vọng nghìn đời, có thật trong mỗi chúng ta: Khát vọng đại đoàn kết dân tộc. Khát vọng lớn 
lao này vốn nghìn đời qua đã thể hiện trong thành ngữ hằng ngày: tình huyết nhục, nghĩa 
đồng bào (tình máu thịt, nghĩa cùng sinh ra từ một bào thai chung). Hình tượng “trăm trứng 
– trăm con trai khôi ngô, uy dũng  – Bách Việt”, hoàn toàn không bao hàm bào thai quái dị, 
mà chính là bào thai phi thường, chứa đựng ý nghĩa cốt lõi ấy. Mẹ Âu Cơ của chúng ta đã 
tạo ra một mầu nhiệm tuyệt vời: khái niệm “Đồng bào”.  
 
Ngày Lễ Quốc Tổ, chúng ta hiệp giỗ các vị vua Hùng, con cháu mười tám thế hệ của Mẹ Âu 
Cơ, đồng thời mặc niệm về Người Mẹ Tiên, Người Cha Rồng khởi nguyên, bắt đầu của mọi 
bắt đầu thuộc về dân tộc ta, hẳn chúng ta không thể quên câu ca dao này: 
 
Chàng về thiếp một theo mây  
Con thơ để lại đất này ai nuôi... 
 
Để từ câu ca dao như một lời dạo đầu ấy, chúng ta lắng sâu tâm hồn mình, thấu hiểu hết 
bao đau đớn trong tấn bi kịch cổ đại Mẹ Âu Cơ, và cũng từ đời Mẹ Âu Cơ, chúng ta tự hào 
về ý thức chính – tà (xâm lược – chống xâm lược), rút ra bài học về sự xâm lấn giữa các 
dân tộc chung một Tổ Thần Nông – Viêm Đế (hoàng đế cõi Viêm Giao), vốn được lãnh 
nhận cùng nhau màu da vàng sáng, nâu giòn, về lòng yêu cội nguồn Việt Phương Nam, 
đặc biệt là về khát vọng đại đoàn kết dân tộc Việt trong khái niệm “trăm trứng – đồng bào”. 
 
 

TP.HCM., 9 : --12 : 20’, ngày 19-4 HB8 
(14 tháng 3 Mậu tí HB8) 

 
Trần Xuân An 

  
___________________________________ 
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(1) Trần Thế Pháp và nhiều tác giả khác, “Lĩnh Nam chích quái”, bản dịch của Lê Hữu Mục, Nhà 
sách Khai Trí, 1960 (?), tr. 43 – 45. Bản khác: “vui quên trở về”; “dân phương Nam khổ vì bị 
người phương Bắc quấy nhiễu, không được yên sống như xưa”. 
 
(2) Sđd., bản dịch Lê Hữu Mục. 
 
(3) Sđd., bản khác: “tôn ti, các đạo cha con, vợ chồng”. Thật ra, em họ thúc bá lại lấy vợ cũ của 
anh thúc bá lại, đối với chúng ta ngày nay vẫn thuộc phạm vi loạn luân. Không thể chấp nhận 
được. Tuy nhiên, luật tục “nối dây” giữa hai anh em ruột hiện vẫn còn tồn tại ở vài tộc người 
thiểu số (ví dụ anh ruột chết, vợ của anh ruột ấy bị bắt buộc phải trở thành vợ cả hoặc vợ thứ 
của người em ruột). 
 
(4) Sđd., bản dịch của Lê Hữu Mục, hẳn chính xác hơn: “Thiếp vốn người Bắc”, có nghĩa là 
người Âu Việt, thuộc Động Đình hồ, gần biên giới phía Bắc của lãnh thổ Phương Nam (Xích Quỷ 
quốc = Nước Sao Đỏ [*]), chứ không phải “Thiếp vốn là người nước Bắc”, người của lãnh thổ bên 
kia sông Dương Tử. Xin đừng hiểu lầm Mẹ Âu Cơ của chúng ta là người Hán - Hoa. Xem: Đại 
Việt sử kí toàn thư, bản in nội các quan bản (1697), bản dịch (3 tập), tập 1, Nxb. Văn hoá – Thông tin, 
2003, tr. 150 (Tl. [tổng luận], tờ 3b – 4a): Tổng luận của Lê Tung: “Kể từ khi Kinh Dương vương, họ 
Hồng Bàng nối dòng dõi Thần Nông, lấy con gái vua Động Đình, sáng rõ đạo vợ chồng, theo đúng 
nguồn phong hoá, vua thì lấy đức mà cảm hoá dân, giũ áo khoanh tay. Dân thì cày ruộng, đào giếng, 
ra ngoài thì làm lụng, trở về thì nghỉ ngơi, chẳng phải là phong tục thái bình cổ của Viêm Đế ư? Lạc 
Long quân nối đời Hồng Bàng, lấy con gái họ Âu Lạc [Âu Việt? – ct.] mà có điềm lành sinh trăm 
con trai, tổ của người Bách Việt thực bắt đầu từ đấy, hưởng nước trải nhiều năm, rất là lâu dài, đã 
giàu thọ lại nhiều con trai, từ xưa đến nay chưa từng có. 
 

[*] Bị chú của chú thích (4): Quỷ là một trong hai mươi tám ngôi sao được gọi là “Nhị thập bát 
tú”. 

 
(5) Sđd. và bản khác: giống nhau (chỉ khác cách sử dụng từ để diễn đạt, không có dị biệt về ngữ 
nghĩa). 
 
(6) Trước thời điểm li thân cùng Cha Lạc Long quân, trong những quãng thời gian Cha Lạc Long 
quân về Thuỷ Phủ, Mẹ Âu Cơ cũng có khi nhớ về Bắc quốc (bên kia sông Dương Tử); thậm chí, 
mặc dù bấy giờ Đế Lai đã chết bởi thua trận, dòng vua Thần Nông cũng bị chấm dứt, và Bắc 
quốc đã bị xâm chiếm bởi Hoàng Đế, Mẹ Âu Cơ cũng có lần đã quay về nước ấy (tuy chỉ mới 
đến biên giới, thì đã bị Hoàng Đế chặn lại). Đó chỉ là nỗi hoài niệm và cuộc trở về một nơi chốn 
mà một thời Mẹ Âu Cơ đã sống, thuở Đế Lai còn làm vua ở đó. Xem lại chú thích (4): Mẹ Âu Cơ 
của chúng ta không phải là người Hán – Hoa (Bắc quốc). 
 

Viết xong: 9 : --12 : 20’, ngày 19-4 HB8 
Sửa vài lỗi gõ phím: 7 giờ,  ngày 20-4 HB8  

Sửa vài lỗi gõ phím: 15 : 23’, ngày 20-4 HB8 
TXA. 

 
ĐÂY LÀ BẢN ĐÃ SỬA CHỮA -- BẢN PDF. SỐ 3 
 
 
Xem thêm: 
 
Trần Xuân An -- Tra cứu & lạm bàn: Xích Quỷ - Xích Quỹ : 
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/xich-quy-quoc.htm  
(  http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-13  ) 
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19-04 HB8: Trần Xuân An -- Huyền tượng Mẹ Âu Cơ: bi kịch và mầu nhiệm  (pdf.) -- Trang 
nguyên tác chữ Hán (quét chụp) -- Mới nhất! MỘT CÁCH GIẢI MÃ MỚI NHẤT TỪ TRƯỚC ĐẾN 
NAY! -- Bài đã gửi đăng trên các tạp chí điện tử Hội Tụ (giaodiem. com. vn) & Văn nghệ Sông 
Cửu Long online & Văn chương Việt -- Xem thêm: Tiểu mục liên quan, ngày 28-3 HB8 trên trang 
này.  
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Bài 4 
 
 
VỀ CÁI ĐƯỢC GỌI LÀ “CHIẾU CẦN VƯƠNG – D’ARGENLIEU – 03-7-1889” 
 
Trần Xuân An 
 
 

Vài lời của tác giả (23 & 28-6- HB8): Bài viết này đã hoàn tất vào ngày 15-5 HB8 (2008) 
và đã gửi đến các toà soạn báo chí in giấy, trực tuyến trong nước, từ hôm ấy cho đến 
những ngày gần đây, thuộc tháng 6 HB8 (2008). Rất tiếc là chưa báo nào đăng, ngoại 
trừ Web cá nhân Hội Tụ, mặc dù cũng có 4 bài trên báo Thể thao & Văn hoá (Thông tấn 
xã Việt Nam), 28, 29, 30-5-08 & 02-6-08, của các tác giả khác (chưa kể bài của nhà báo 
Hồ Sĩ Bình trên Du Lịch online, 05-6-2008) thể hiện một số ý tương tự xen lẫn với một số 
ý khác hẳn -- đó là 4 bài viết, trả lời phỏng vấn của giảng viên đại học Hà Văn Thịnh 
(Huế), thạc sĩ Phan Thuận An (Huế), PGS.TS. Chương Thâu (*) (Hà Nội) và thạc sĩ 
Nguyễn Quang Trung Tiến (Huế). Ý khác biệt so với bài viết của tôi là tôi không cho rằng 
những sĩ phu, lãnh tụ phong trào Cần vương dám vi phạm pháp luật và ngây ngô đến 
mức giả mạo chiếu của vua Hàm Nghi ở thời điểm Nguyễn Văn Tường rồi vua Hàm Nghi 
đã bị lưu đày (05-9-1885 / Ất dậu; 30-10-1888 / Mậu tí), thông tin về việc lưu đày ấy đã 
được Đồng Khánh và Pháp cáo thị, niêm yết khắp nước. Theo tôi, Pháp và bọn phỉ cũng 
không ngây ngô, nhưng chúng sẵn sàng làm các đợt thử, "vét" (Pháp thử để "vét" những 
người ủng hộ Cần vương, bọn phỉ chỉ "vét" tiền vàng của họ)! Sự thể chưa báo nào đăng 
bài viết này phản ánh điều gì? Trì trệ trong chuyển đổi nhận thức sử học? Tiếc nuối 
những công trình nghiên cứu sai lệch cũ? Bị những thế lực đen tối cũ làm sức ép, mua 
chuộc? Tuy vậy, tôi vẫn không mảy may mất tự tin và luôn tin tưởng vào sự công minh 
của công luận, đặc biệt là giới nghiên cứu chuyên sâu về sử học Việt Nam nửa sau thế 
kỉ XIX... 
 
Về nội dung bài viết, hôm nay, tôi thấy cần xác định thêm tên tạm gọi của các bản Chiếu 
(Cáo dụ, Dụ) Cần vương cho rõ ràng hơn: 
 
1. Chiếu Cần vương sơ khởi (Thông báo cho Thiên hạ cần vương hay Cáo dụ hoặc cáo 

thị Cần vương), 23-5 Ất dậu (05-7-1885), tại Văn Xá, Thừa Thiên; 
 
2. Chiếu Cần vương số 1 (chính xác là Dụ Cần vương chính thức), 02-6 Ất dậu (13-7-

1885), tại Tân Sở, Quảng Trị; 
 
3. Chiếu Cần vương số 2 (Chiếu Cần vương – Gosselin – 19-9-1885 [11-8 Ất dậu]); 
 
4. Chiếu Cần vương số 3 (Chiếu Cần vương – D’Argenlieu – 03-7-1889 [06-6 Kỉ sửu]). 
Trong bài viết này, tôi chưa đề cập đến “Thông báo cho thiên hạ cần vương” (23-5 Ất dậu 
(05-7-1885), tạm gọi là “Chiếu Cần vương sơ khởi”. Xin vui lòng xem ở bài viết 
"Bàn thêm về Thông báo Cần vương (Cáo dụ Cần vương), Dụ Cần vương, Chiếu Cần 
vương" (Mới nhất! -- BẢN HOÀN TẤT [pdf]: 20: 05' ngày 19-6 HB8; bổ sung, cập nhật: 
lúc 7 giờ, ngày 23-6 HB8:  
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_banthem_thbao-du-chieucanvuong.pdf ). 
 
Bài viết dưới đây vẫn y nguyên như bản 15-5 HB8 (xem dạng pdf), chỉ bổ sung thêm một 
chú thích (19) (trích từ "Đại Nam liệt truyện", viết về Lễ tần Nguyễn Nhược thị Bích, 
thường được gọi là NGUYỄN NHƯỢC THỊ), và sửa lại vài lỗi về ngày tháng, chủ yếu ở 
tiểu mục I.2.2a (tháng 10 năm Ất dậu [07-11 – 06-12-1885], chữa thành tháng 9 năm Ất 
dậu [08-10 – 06-11-1885]).  
Trân trọng, 
TXA.  
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_____________ 
 
(*) Các ý sai lệch khác của PGS.TS. Chương Thâu trong bài trả lời phỏng vấn nói trên tôi 
đã phê phán ở một trang web khác thuộc WebTgTXA., đặc biệt là phê phán ý thức sử 
dụng văn bản giả mạo như thế làm tư liệu sử học. 

 
 
 
Vài thập niên cuối thế kỉ XIX là thời đoạn đất nước ta phải đối mặt với một loại thực dân 
hung bạo, tinh vi. Trong khi đó, nội bộ triều đình lại tranh chấp chính kiến, một bộ phận 
nhân dân bị cuồng tín hoá bởi một tôn giáo đã trở thành công cụ tâm linh – chính trị. 
Đặc biệt, đó cũng là giai đoạn chữ nghĩa không còn là khả năng hiếm hoi, nhưng lại 
hoàn toàn không có báo chí chữ Hán – Nôm, quốc ngữ ABC (không kể ở Nam bộ thuộc 
Pháp sau 1874). Sau giai đoạn này, dân tộc lại chìm vào cảnh mất nước. Vì thế, nghiên 
cứu giai đoạn lịch sử ấy, các nhà sử học gặp phải nhiều luồng thông tin trái ngược 
nhau, lắm thứ “tư liệu” thuộc loại chủ quan hoặc có mục đích “chiến tranh tuyên truyền” 
đến mức rối nhiễu.  
 
Cái được gọi là “Chiếu Cần vương”, tìm thấy ở bảo tàng gia đình của Thierry 
D’Argenlieu (1889-1964), cựu linh mục, cao uỷ Đông Dương thời Pháp tái xâm lược, 
1947, được công bố trong khoảng dăm bảy năm trước trên một tập san ở Huế, và mới 
đây, trong tuần qua, trên Tuổi Trẻ Cuối Tuần, số 18-08 (1283), ra ngày 11-5-2008, thuộc 
vào loại đó. Đây là văn bản tạm gọi là “Chiếu Cần vương – D’Argenlieu – 1889”. Bản 
chiếu này cùng một giuộc với “Chiếu Cần vương – Gosselin – 1885” hay “Chiếu Cần 
vương số 2”, trong cuốn “Lào và chế độ bảo hộ thuộc Pháp" (1). 
 
I. Về “Chiếu Cần vương – Gosselin – 1885” hay “Chiếu Cần vương số 2”: 
 
Trước đây, nhà nghiên cứu Trần Viết Ngạc đã công bố một tham luận sử học “Chiếu 
hay Dụ Cần vương?” (2), xác định là Dụ chứ không phải Chiếu, được tuyên tại Tân Sở, 
Cam Lộ, 13-7-1885, là Dụ Cần vương chính thức và duy nhất, đồng thời cũng khẳng 
định là Chiếu Cần vương số 2 (ban bố tại Hương Khê, Hà Tĩnh, 19-9-1885, theo sách 
“Lào và chế độ bảo hộ thuộc Pháp” của Gosselin (3) chỉ là văn bản giả mạo. Tham luận 
sử học ấy chỉ ra sự sai lạc về thể thức hành văn bắt buộc đối với thể chiếu, và chỉ ra 
những khiếm khuyết, xuyên tạc ngay trong nội dung bản chiếu số 2, đồng thời cũng 
vạch trần tính chất cá biệt, đơn lẻ, không thấy xuất hiện ở cuốn sử, tập sách nào khác, 
qua việc khảo chứng một loạt tư liệu cùng thời, và việc chính Gosselin không còn nhắc 
đến Chiếu Cần vương số 2 trong cuốn sách về sau của chính Goselin, lại là cuốn sách 
có đề tài chính là về vua Hàm Nghi (4); và cũng chính trong cuốn “Hoàng đế An Nam” 
này, Gosselin viết rõ về Nguyễn Văn Tường (đối tượng xuyên tạc, vu khống chính trong 
Chiếu Cần vương số 2): “Ngày 05 tháng 09 là hạn chót hai tháng mà ông thống tướng 
De Courcy quy định cho [Nguyễn Văn] Tường phải ổn định An Nam. [Nguyễn Văn] 
Tường, như người ta nhận biết, đã cung cấp cho chúng ta những nguồn tin thất thiệt; 
mặc dù chúng ta đã giám sát chặt chẽ, ông ta vẫn liên lạc với những nhân vật đáng ngờ 
ở bên ngoài. Thống tướng quyết định cho bắt giữ ông ta” (5). 
 
Tôi đã góp phần khẳng định mạnh mẽ hơn, với các cứ liệu xác thực, bằng việc đối chiếu 
cụ thể vào “Đại Nam thực lục, chính biên”, các kỉ V và VI: 
 
1. “Lệnh Dụ Thiên hạ Cần vương”, tên chính thức của “Dụ Cần vương” (chứ không phải 
“Chiếu Cần vương” [số 1]) được ban bố và truyền đi khắp cả nước vào ngày 2-6 Ất dậu 
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(13-7-1885), “Dụ Nguyễn Văn Tường”, 02-6 Ất dậu (13-5-1885) và “Dụ Hoàng tộc”, 07-6 
Ất dậu (18-5-1885), cũng từ Tân Sở (Cam Lộ, Quảng Trị) gửi vào kinh đô là ba bản dụ 
quan trọng nhất của Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết! Đối với giới nghiên cứu sử, đó chính 
là những văn kiện có giá trị sử học nhất của thời Cần vương. Xin nhớ rằng, “Lệnh dụ 
Thiên hạ Cần vương” (tức “Dụ Cần vương” số 1), từ trước đến nay, như chúng ta biết, 
cũng được ban ra, truyền đi từ Tân Sở (Cam Lộ) cùng một ngày (tôi nhấn mạnh: cùng 
một ngày) với “Dụ Nguyễn Văn Tường” và trước “Dụ Hoàng tộc” chỉ 5 ngày. Và cả ba 
bản dụ kể trên đều nhất quán về nội dung (6). 
 
2. Một loạt văn kiện khác: 
       

-- 2.a. Hai bản án về Nguyễn Văn Tường, một do De Champeaux cáo thị, một do 
De Courcy và nguỵ triều Đồng Khánh kết án, cùng những thông tin về việc thi hành án 
(7); 

 
-- 2.b. Một đoạn thuật sự, tóm lược nội dung lời Tôn Thất Thuyết lấy danh nghĩa 

Hàm Nghi kêu gọi sĩ dân Bắc Kỳ (có thể là dụ hoặc hịch), vào tháng 10 năm Ất dậu (07-
11 – 06-12-1885) (8). Văn bản này bị ngụy triều, ngụy vương Đồng Khánh phản bác 
bằng một bản dụ cũng gửi sĩ dân Bắc kỳ (9). Qua Dụ Đồng Khánh truyền ra Bắc Kỳ lần 
này, chủ yếu là phê phán Tôn Thất Thuyết, cùng với vài câu tóm lược nội dung lời Tôn 
Thất Thuyết khi “về đến sơn phòng Hà Tĩnh, mượn tiếng danh nghĩa cổ động mê hoặc sĩ 
dân” Bắc Kỳ nói trên (10), người nghiên cứu có thể xác định tuyệt đối đúng nội dung văn 
bản: Đây chỉ là lời kêu gọi sĩ dân Bắc Kỳ hưởng ứng Cần vương mà thôi, chứ tuyệt 
nhiên không một lời đề cập đến Nguyễn Văn Tường, người vốn là đồng sự, đồng chí 
của Tôn Thất Thuyết, cũng là bề tôi trung thành, thân cận nhất của Hàm Nghi (11). 

 
-- 2.c. Một đoạn thuật sự và tóm lược nội dung bản “Chiếu chỉ triệu thân hào hạt 

Hà Tĩnh, chia đặt quan lại (...), chặn đóng chỗ xung yếu (...), làm kế đóng trường kì” (gọi 
tắt là “Chiếu chỉ triệu tập thân hào Hà Tĩnh”) cũng vào tháng 9 năm Ất dậu (08-10 – 07-
11-1885) (12). 

 
-- 2.d. Bản dụ của Đồng Khánh và của Hector do Phan Liêm, Phạm Phú Lâm 

truyền vào Tả kì (từ Quảng Nam trở vào), tháng 02 năm Bính tuất (06-3 – 04-4-1886) 
(13). Nguyên văn bản dụ có đoạn lên án Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường mà qua 
đó, chúng ta thấy sĩ phu, nhân dân cho đến thời điểm ghi trên (02 năm Bính tuất [1886]) 
vẫn còn rất trung thành với hai vị phụ chính, mặc dù lúc bấy giờ Nguyễn Văn Tường đã 
bị lưu đày vào Gia Định, ra Côn Đảo từ trước đó khá lâu (27-7 Ất dậu [05-9-1885]). Sau 
văn bản này, “Đại Nam thực lục chính biên” không còn đề cập gì nữa đến Nguyễn Văn 
Tường (thông tin về cái chết của ông chỉ được đề cập đến ở “Quốc triều hương khoa 
lục” của Cao Xuân Dục [tục biên] và Quốc sử quán triều Nguyễn [hoàn tất] (14)). 

 
Ai cũng biết rằng, theo luật pháp và theo nguyên tắc viết sử thuở bấy giờ, những văn 
kiện, đặc biệt thuộc loại có châu phê (châu bản) hoặc do chính vua ban ra (chiếu, dụ, 
sắc văn...), phải được bảo đảm tuyệt đối, không một ai có quyền cắt, sửa hoặc xuyên 
tạc, ngay cả vua nối ngôi. Do đó, có thể xác quyết tuyệt đối về mức độ khả tín của các 
tư liệu gốc kể trên, để đi đến kết luận: Không có “Chiếu Cần vương – Gosselin – 1885” 
hay “Chiếu Cần vương số 2” như trong cuốn “Lào và chế độ bảo hộ thuộc Pháp”. Đó chỉ 
là một văn bản giả mạo. Vả lại, không một triều đình nào, cho dù là triều đình kháng 
chiến, lại ra đến 2, 3 bản chiếu có một mục đích cần vương, mà nội dung lại trái ngược 
nhau. Để giữ tính chất long trọng và uy nghiêm của Dụ (hay Chiếu) như Lệnh Dụ Thiên 
hạ Cần vương, triều đình Hàm Nghi cũng như các vua khác phải và chỉ ban ra một lần, 
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và chỉ một lần duy nhất, bất di bất dịch. Vì vậy, nội dung của Dụ (hoặc Chiếu) loại này 
phải có tính khái quát về tình hình, nguyên nhân căn bản, mục tiêu lớn; nó không đề cập 
đến các cá nhân trong đó. Do đó, không thể có Chiếu (Dụ) Cần vương số 2 hoặc số 3! 
Những văn kiện sau đó chỉ là thứ yếu, có mục đích triển khai, linh hoạt theo tình hình. 
 
II. Về “Chiếu Cần vương – D’Argenlieu – 1889” hay “Chiếu Cần vương số 3”: 
 
Theo thông tin không chính thức trong một vài nhà nghiên cứu sử, tôi được biết bản 
“Chiếu Cần vương – D’Argenlieu – 1889” này đã được thông báo không chính thức bởi 
ông Võ Quang Yến, một Việt kiều Pháp, cách đây khoảng 7 hoặc 8 năm. Tuy nhiên, vì 
ngày tháng năm và nội dung của bản chiếu rất đáng ngờ về tính chất nguỵ tạo, vu khoát 
của nó, nên giới nghiên cứu sử và các cơ quan hữu trách ở Huế không đón nhận. Bẵng 
đi vài ba năm, cũng theo nguồn tin không chính thức khác, nó được một tập san ở Huế 
công bố, nhưng ít người quan tâm.  
 
“Chiếu Cần vương – D’Argenlieu – 1889” hay “Chiếu Cần vương số 3” chỉ trở thành vấn 
đề khi nó lại được công bố một lần nữa trên một tuần báo, Tuổi Trẻ Cuối Tuần, có 
lượng độc giả khá lớn, rồi lại được đưa lên trang nhất của một website có tên Tuổi Trẻ 
online (đều thuộc Toà soạn nhật báo Tuổi Trẻ) trong nhiều ngày.  
 
Trước hết, “Chiếu Cần vương – D’Argenlieu – 1889” chỉ mới được công bố gần đây 
(khoảng chưa tới 10 năm [?]), quá hạn giải mật đến cả 100 năm, nên không có giá trị gì 
nữa. 
 
Kế đến, xuất xứ của nó rất đáng ngờ, vì nó không được bảo lưu trong các kho lưu trữ 
của Nước Cộng hoà Pháp (kể cả các thuộc địa), mà quá lâu rồi, nó vẫn chỉ tồn tại độc 
một bản tại bảo tàng cá nhân của một linh mục do Vatican đề cử trong thời điểm Pháp 
tái xâm lược Việt Nam, từ 1946 (Pháp theo chân quân đồng minh Anh - Ấn và Trung 
Hoa Quốc dân đảng vào giải giới quân phát-xít Nhật tại nước ta). Đó chính là Thierry 
D’Argenlieu. 
 
Đặc biệt, mặc dù bài báo của phóng viên Thái Lộc cho biết, nó đã được và chỉ được duy 
nhất một người được gọi là giáo sư Léon Vandermeersch (Pháp) “khảo sát tường tận”, 
“xác nhận một cách quả quyết rằng đây là một bức chiếu thật” (15), nhưng đấy chỉ là 
giám định một cá nhân, không phải là của một hội đồng giám định chuyên nghiệp bằng 
các phương pháp khoa học thực nghiệm. Với kĩ thuật hiện đại, người ta còn làm giả 
được tiền với các khuôn dấu, nét vẽ, chất liệu giấy kĩ thuật cao, nữa là bản chiếu ấy. Vả 
lại, các vật liệu như lụa, mực xạ, son cách đây khoảng 100 năm, hiện nay không phải là 
quá hiếm. 
 
Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là nội dung bản chiếu. 
 
1. Vẫn những cứ liệu tôi đã đưa ra, kể cả thể thức và cách hành văn như hai nhà nghiên 
cứu Trần Viết Ngạc, Trần Đại Vinh chỉ rõ, nhằm chứng minh “Chiếu Cần vương – 
Gosselin – 1885” hay “Chiếu Cần vương số 2” là giả mạo, ở đây, đối với bản “Chiếu Cần 
vương – D’Argenlieu – 1889” hay “Chiếu Cần vương số 3”, một lần nữa, tôi sử dụng 
những cứ liệu ấy để xác quyết: “Chiếu Cần vương số 3” vẫn là tư liệu giả mạo. Cần 
nhấn mạnh: chi tiết “Bất ý Văn Tường hoài nhị, nhi Cam Lộ giá thiên” (chẳng ngờ Văn 
Tường hai lòng, nên xa giá phải dời đi Cam Lộ -- giả định 2 chữ “hoài nhị” 褱 二 khá lạ 
này là đúng nghĩa như bản dịch), thì nó hoàn toàn phi lí. Nói là chi tiết ấy hoàn toàn phi 
lí, nếu chúng ta đã đọc, đã đối chiếu với 3 bản dụ tháng 6 năm Ất dậu (13-7 – 18-7-
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1885), gồm “Lệnh Dụ Thiên hạ Cần vương”, “Dụ Nguyễn Văn Tường” và “Dụ Hoàng tộc” 
cũng như các bản án và việc giặc Pháp, nguỵ triều thi hành án đối với Nguyễn Văn 
Tường (lưu đày, tich biên tài sản, 05-9-1885 và cuối tháng 9 đầu tháng 10-1885), nhất là 
bản dụ các tỉnh Tả kì của Đồng Khánh và Hector vào tháng 02 năm Bính tuất (06-3 – 
04-4-1886). Điều cần lưu ý: những thời điểm vừa kể là sau ngày 19-9-1885 được ghi 
trong “Chiếu Cần vương” số 2 khá lâu. Điều quan trọng là một khi nhóm chủ chiến đã 
đoàn kết với nhau, “kẻ ở người đi”, theo sự phân công, giao nhiệm vụ lịch sử trong cuộc 
kinh đô quật khởi, bị thất thủ (7-5-1885), và mãi đến 06-3 – 04-4-1886, sĩ dân từ Hữu kì 
cho đến Tả kì, ngoài Bắc trong Nam, đều vẫn còn trung thành với hai phụ chính Tôn 
Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường đến thế, nhất là khi Nguyễn Văn Tường đã chết ở 
Tahiti, sau đó di thể được thân phụ của Tôn Thất Thuyết (tức ông Tôn Thất Đính) đưa 
về cải táng tại quê nhà, thì việc xuất hiện “Chiếu Cần vương – D’Argenlieu – 1889”, với 
chi tiết đổ tội làm thất thủ kinh đô cho Nguyễn Văn Tường là hoàn toàn phi lí, trái tình!  
 
2. Cụ thể hơn, xin phân tích một vài chi tiết quan trọng nhất của bản chiếu này: 
 

-- 2.a. Mọi tư liệu đều của Pháp và của các nhà soạn sử nước ta từ trước đến 
nay đều ghi rõ, vua Hàm Nghi bị thực dân Pháp bắt vào ngày 01-11-1888 (hoặc 30-10-
1888), nhằm vào ngày 28 hoặc 27-9 năm Mậu tí (1888) (16). Tình tiết của sự kiện này 
cùng với bản dụ của Đồng Khánh về sự kiện ấy đã được “Đại Nam thực lục chính biên” 
kỉ VI ghi một cách cẩn trọng (17). Ngay cả việc bàn về tiền trợ cấp hằng năm cùng việc 
sắp xếp người phục vụ vua Hàm Nghi ở chốn lưu đày, giữa Rheinart với triều đình và 
Đồng Khánh, cũng được phần sử triều Đồng Khánh kể trên ghi rất chi tiết (18). Đo đó, ở 
bản “Chiếu Cần vương – D’Argenlieu – 1889”, về chi tiết ngày tháng năm  là “Hàm Nghi 
ngũ niên lục nguyệt sơ lục nhật” (Hàm Nghi năm thứ 5, ngày mồng sáu tháng sáu, tức 
là 03-7-1889 [?!?] thuộc năm Kỷ sửu [?!?]), rõ ràng hoàn toàn sai lạc với sự thật lịch sử, 
một sự thật mà Pháp không giấu giếm làm gì, và triều Đồng Khánh lại công khai dán 
thông tri kèm với ảnh chân dung Hàm Nghi khắp nước. Và dĩ nhiên, cả tư liệu gia đình 
do hậu duệ Hàm Nghi hiện còn ở Pháp lưu giữ cũng như thế phả, tộc phả của Nguyễn 
Phước tộc đều chứng minh sự sai lạc ấy. Ngày 03-7-1889, Hàm Nghi đã bị lưu đày tại 
Alger gần đúng 7 tháng, làm sao còn có mặt tại nước ta hay ở Trung Hoa để ban “Chiếu 
Cần vương số 3” !   

 
-- 2.b. Sự thật lịch sử về lộ trình xuất bôn kháng chiến của vua Hàm Nghi, Tôn 

Thất Thuyết đã được ghi rõ từng ngày, từng tháng, từng địa điểm trong những trang 
cuối “Đại Nam thực lục, chính biên” kỉ V (1884-1885) và trong 2 tập thuộc kỉ VI (1885-
1888). Nói một cách khái lược, từ ngày 23-5 năm Ất dậu (05-7-1885), cho đến ngày bị 
bắt, 28 hoặc 27-9 năm Mậu tí (01-11-1888 hoặc 30-10-1888): Hàm Nghi chỉ ra tỉnh 
thành Quảng Trị, lên Tân Sở, Cam Lộ (Quảng Trị), ra Bảo Đài (Quảng Bình), lại vào 
Cam Lộ, rồi đến đồn Trấn Lào, qua Lào, về Bờ Cạn, đồn Mã Hạc, Hàm Thao (Quảng 
Bình), ra dụ cho quan quân Hà Tĩnh vận lương, mở đường, rồi ra sơn phòng Hà Tĩnh, 
lại vào xứ Thằng Cục, huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình), cho đến ngày bị giặc Pháp bắt 
tại đó. Riêng Tôn Thất Thuyết, Trần Xuân Soạn, hai ông đã sang Trung Hoa cầu viện 
sau ngày quân Pháp tấn công sơn phòng Hương Khê, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, 
vào ngày 16-9 năm Ất dậu (23-10-1885). Nói rõ ra, thời gian dài nhất trong khoảng hơn 
3 năm trời (7-1885 – 11-1888), vua Hàm Nghi chỉ sống với hai người con của Tôn Thất 
Thuyết (Tôn Thất Hợp [Hiệp], Tôn Thất Đạm [Đàm]) và cha con của một vi quan khác, 
Nguyễn Thuý, cùng với nhóm người thiểu số do Trương Quang Ngọc làm chỉ huy, tại 
vùng thượng du giáp ranh Quảng Bình – Hà Tĩnh ấy. Do đó, chi tiết vua Hàm Nghi đích 
thân qua nước Đại Đức (“Đại Đức quốc”) cầu viện và đã được chính phủ nước 
Đức đồng ý [?!?]; rồi khi vua Hàm Nghi đã về thẳng tỉnh Quảng Đông, vị vua trẻ này đã 
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tiếp kiến các quan viên hội họp để nghe họ biện bạch [?!?]... được viết trong bản “Chiếu 
Cần vương – D’Argenlieu – 1889” hay “Chiếu Cần vương số 3” là hoàn toàn sai sự thật, 
chỉ là vu khoát. 

 
-- 2.c. Chi tiết thứ ba và có lẽ là mục đích của “Chiếu Cần vương – D’Argenlieu – 

1889” là nhằm quyên góp tiền của, vàng bạc của quan dân các tỉnh Miền Nam (“Nam 
trung quan viên lê thứ”). 

 
Vua Hàm Nghi đã bị bắt trước đó hơn 9 tháng, Đồng Khánh cáo thị và dán ảnh chân 
dung Hàm Nghi khắp nước, từ Bình Thuận trở ra, và chắc thực dân Pháp cũng cáo thị 
và dán ảnh như vậy khắp lục tỉnh Nam Kỳ, thì việc xuất hiện “Chiếu Cần vương – 
D’Argenlieu – 03-7-1889” là vô cùng phi lí, khó hiểu.  
 
Nhưng ngẫm lại, nếu đặt giả định với xác xuất vài phần trăm thôi, thì chỉ có những kẻ 
hiểu được bối cảnh nhiễu nhương, thiếu vắng báo chí, nhân dân vốn bị lừa bịp lắm lần, 
nên vẫn có người bán tin bán nghi, nên chúng mới tung ra “Chiếu Cần vương – 
D’Argenlieu – 03-7-1889” để cầu may, hòng kiếm được chút đỉnh tiền vàng. Nhưng kẻ 
đó là ai? Nếu cho đó là Tôn Thất Thuyết, có nghĩa là bôi nhọ vị tướng kháng chiến Cần 
vương này, cũng như chúng từng bịa ra “Chiếu Cần vương – Gosselin – 1885” hay 
“Chiếu Cần vương số 2” để bôi nhọ và li gián Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết, 
khiến họ trở thành kẻ bôi nhọ hay người bị bôi nhọ, và cả hai đều bị sĩ dân khinh ghét. 
Ở trên rừng và ở Trung Quốc, có ai bắt buộc Tôn Thất Thuyết phải xuyên tạc, bôi nhọ 
đồng chí của mình như thế đâu! Còn ở kinh đô, sau 05-7-1885, tất cả đều do De 
Champeaux (khá giỏi chữ Hán, lại nắm giữ chức thượng thư Bộ Binh, đại thần thứ nhất 
Cơ mật viện) và các đệ tử của thực dân như Nguyễn Hoằng, Nguyễn Hữu Cư, Nguyễn 
Hữu Bài (đều được huấn luyện tại Pénang), rồi Nguyễn Hữu Độ, làm tất. Nguyễn Văn 
Tường phải đấu tranh rất vất vả với chúng để có thể giành được ít chủ quyền, cụ thể là 
vài ý tưởng trong các văn bản Từ Dũ ban ra. Tôn Thất Thuyết và sĩ dân đều hiểu điều 
đó nên sĩ dân mới trung thành với hai phụ chính, mà Dụ Đồng Khánh – Hector, tháng 2 
năm Bính tuất (06-3 – 04-4-1886) đã vô hình trung cho chúng ta thấy rõ lòng trung thành 
sâu sắc ấy.  
 
Tôi không bao giờ cho rằng “Chiếu Cần vương – Gosselin – 19-9-1885” (số 2) hay 
“Chiếu Cần vương D’Argenlieu – 03-7-1889” (số 3) là do Tôn Thất Thuyết giả mạo. Bản 
chiếu “Chiếu Cần vương số 3”  là cái bẫy mới được ai đó tạo ra gần đây, trong khoảng 
dăm bảy năm hay ít hơn đổ lại, nhằm mục đích khiến chúng ta mắc bẫy, đổi lòng, đâm 
ra phê phán, lên án Tôn Thất Thuyết. 
 
Trong ba bản “Chiếu Cần vương” số 1, số 2 và số 3, thực sự chỉ có duy nhất, chính thức 
một bản vốn đã được ban bố tại Tân Sở, Quảng Trị là thật: Đó là “Lệnh Dụ Thiên hạ 
Cần vương”, tên chính thức của “Dụ Cần vương” (chứ không phải “Chiếu Cần vương” 
số 1) được ban bố và truyền đi khắp cả nước vào ngày 2-6 Ất dậu (13-7-1885). 
 
“Chiếu Cần vương – Gosselin – 19-9-1885” cũng như “Chiếu Cần vương – D’Argenlieu 
– 03-7-1889” đều là đồ giả, được tạo ra nhằm xuyên tạc, bôi nhọ và li gián Nguyễn Văn 
Tường, Tôn Thất Thuyết. 
 
 

TP.HCM., mùa Vesak Liên Hiệp quốc,  
từ 14 : đến 18 : 50, ngày 14-5 HB8 (2008) 

[10-4 Mậu tí] 
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Sáng 15-5 HB8, có chữa lại vài lỗi. 
 

Trần Xuân An 
__________________________ 
 
(1) Gosselin, "Le Laos et le protectorat français", Paris, 1900. 
 
(2) Kỉ yếu Hội nghị khoa học lịch sử về “Nhóm chủ chiến triều đình Huế và Nguyễn Văn Tường”, 
ĐHSP. TP.HCM., 20.6.1996, tr. 25 – 30; Tạp chí Xưa & Nay, số 128, tháng 11. 2002, tr. 9 – 11. 
 
(3) Gosselin, “Le Laos et le protectorat français”, sđd. 
 
(4)  Gosselin, “Hoàng đế An Nam” – “L’Empire d’Annam”, Perrin et Cie, Librairies – éditeurs, 
Paris, 1904. 
 
(5) Gosselin, “Hoàng đế An Nam”, sđd., tr. 219 
 
(6) Quốc sử quán triều Nguyễn, “Đại Nam thực lục, chính biên” (ĐNTL.CB.)., tập 36, Nxb. Khoa 
học Xã hội (KHXH.), 1976, tr. 225 – 226, tr. 226 – 228. 
 
(7) ĐNTL.CB., tập 36, Nxb. KHXH., 1976, tr. 247 & ĐNTL.CB., tập 37, Nxb. KHXH., 1977, tr. 35, 
63... 
 
(8) ĐNTL.CB., tập 37. sđd., tr. 69. 
 
(9) ĐNTL.CB., tập 37, sđd., tr. 69-72. 
 
(10) ĐNTL.CB., tập 37, sđd., tr. 69. 
 
(11) Xem lại: “Lệnh Dụ Thiên hạ Cần vương”, 02-6 Ất dậu [13-7-1885], “Dụ Nguyễn Văn Tường”, 
02-6 Ất dậu [13-5-1885] và “Dụ Hoàng tộc”, 7-6 Ất dậu [18-5-1885]), các sđd.. 

 
(12) ĐNTL.CB., tập 37, sđd., tr. 75-76. 
 
(13) ĐNTL.CB., tập 37, sđd., tr. 138-139.  
 
(14) Cao Xuân Dục [tục biên] và Quốc sử quán triều Nguyễn [hoàn tất], “Quốc triều hương khoa 
lục”, bản dịch, Nxb. TP.HCM., 1993, tr. 297. 
 
(15) Thái Lộc, “Tìm thấy nguyên bản Chiếu Cần vương”, Tuổi Trẻ Cuối Tuần, 11-05-2008 (Tuổi 
Trẻ online), bài đã dẫn, tr. 9. 
 
(16) Trần Trọng Kim, “Việt Nam sử lược”, Nxb. Văn hoá – Thông tin tái bản, 1999, tr. 592, ghi là 
ngày 26-9 Mậu tí [1888]). 
 
(17) ĐNTL.CB., tập 38, Nxb. KHXH., 1978, tr. 140-144. 
 
(18) ĐNTL.CB., tập 38, sđd., tr. 148-149. 
 
Sửa chữa xong, ngày 15-5 HB8 (2008), và đã gửi báo Tuổi Trẻ; 
Ngày 03-6 HB8 (2008), gửi báo Thể thao & Văn hoá. 
Ngày 10-6 HB8 (2008), gửi báo Du Lịch (online). 
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Bài 5, 6, 7, 8  
 
 
Trần Xuân An  
  
GIA PHẢ 
  
chọn nơi đây mẹ yên nghỉ vĩnh hằng 
gia phả thêm một quê nhà, đất cội 
  
bát nhang như cánh đồng làng 
             thu gọn vào khung ảnh tối 
lúa trổ hạt ngọc hồng, gốc rạ đỏ hoàng hôn 
tấm bia hoa cương đen – nền trời đêm gần hơn 
gương mặt mẹ in vầng trăng già, 
                                     ngưng tuổi 
soi thắm lá sen, đài sen đọng hương 
dòng chữ sáng bừng tên quê ngoại xa xăm 
vọng niệm những địa danh kết chuỗi 
thêm Phan Huyên lăng (*), nơi đây, lồng ngực vang thầm 
  
ảnh mẹ trên ban thờ, sớm hôm hương khói 
mộ phần này thành cõi nghìn năm 
trên mặt đất và trong tâm,  
                               gần gũi 
cháu chắt vẫn mừng thọ mới,  
                           mỗi mùa xuân 
từng ngày giỗ, đất thiêng tụ hội 
Phan Huyên lăng 
gia phả ngát hương trầm. 
  
__________ 
  
(*) Phan Huyên lăng: lăng mộ của người mẹ họ Phan. 
  
5 HB8 (2008) 
  
 
 
NGHĨA TRANG 
  
nơi đây, gò vắng, phố xa 
mẹ yên nghỉ giữa cỏ hoa đất trời 
cho con thấm hiểu lẽ đời 
khăn tang phần mộ giúp người lắng sâu 
  
nỗi niềm còn – mất, xưa – sau 
vẳng từ mộc mạc những câu trối buồn 
hồn nghe nghẹn toả khói hương 
nghìn mưa nắng vạn trăng sương muôn trùng 
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chút tâm chạm thấu vô cùng 
mỗi tuần con viếng thấm từng lời ban 
gió nghĩa trang gột bụi trần 
giúp con về phố thêm thân thiết đời. 
  
5 HB8 (2008) 
  
 
 
MỒ CÔI 
  
ở tuổi năm mươi, trở thành đứa trẻ mồ côi 
– điều bình thường muôn thuở –  
nhưng từ nay, bước chân ra đi, 
                           không bao giờ còn nữa 
đôi mắt mẹ già nua mong ngóng đợi con về 
  
từ nay, trong niềm kính nhớ 
là bát nhang khói mờ, trời mây trắng xa 
mộ phần lặng im, vô ưu hoa cỏ 
đành tập quen dần cùng buồn khổ 
lẽ đời, tự bao giờ 
  
nghiêng mình 
trước bao nỗi mồ côi từ thuở bi bô 
nhưng mồ côi ở tuổi nào 
               cũng là tuổi nhỏ 
bơ vơ 
– điều bình thường mênh mang thiên cổ –.   
  
5 HB8 (2008) 
  
 
 
 
Và một bài tứ tuyệt viết từ năm ngoái 
 
TIỂU ĐỐI KÍNH GHI Ở BIA PHỤ 
  
nhà cháy quán xiêu thương xứ vắng 
tin nhoà thuyền giạt vọng tang xa 
mươi năm phố nhỏ nguôi lòng Mẹ 
vạn thuở lăng cao sáng ảnh Bà. 
  
2007 
  
TRẦN XUÂN AN 
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Bài 9 
 
 
BÀN THÊM VỀ THÔNG BÁO CHO THIÊN HẠ CẦN VƯƠNG (CÁO DỤ CẦN VƯƠNG), 
LỆNH DỤ THIÊN HẠ CẦN VƯƠNG & CỤM TỪ “TỜ CHIẾU CẦN VƯƠNG CỦA VUA 
HÀM NGHI” 
  
Trần Xuân An 
  

  
Vài lời của người viết (TXA.) – 22-6 HB8: Trước khi viết và ngay sau khi viết xong từng 
phần, đưa lên WebTgTXA., tôi liền gửi đến những nhà nghiên cứu sử học và một số bạn 
bè trong giới cầm phấn và cầm bút. Trong các điện thư với những dòng chữ phúc đáp 
ngắn gọn, có điện thư của TS. Phan Văn Hoàng (TP.HCM.). Xin trân trọng chép lại điện 
thư khích lệ, động viên rất chân tình ấy (gửi qua Gmail, 19-6-‘’08): 
 
“Cảm ơn anh Trần Xuân An đã gửi cho những bài viết đầy tâm huyết và có giá trị về mặt 
sử liệu. 
 
Tôi đã chuyển tiếp (forward) cho nhiều nhà nghiên cứu để họ có được cái hân hạnh như 
tôi. 
 
Kính chúc anh sức khoẻ và có thêm những công trình nghiên cứu có giá trị. 
 
Thân ái, 
Phan Văn Hoàng”. 
  

  
  
– Phần I –    
  
Vấn đề “Thông báo cho thiên hạ cần vương” (Cáo dụ Cần vương), “Lệnh dụ Thiên hạ 
cần vương” và cụm từ “Tờ chiếu Cần vương của vua Hàm Nghi” thật ra đã rạch ròi, rốt 
ráo và đạt được sự nhất trí cao, nhưng để tránh trước những vướng mắc còn lại, có thể 
“tái phát” như trên báo chí trong hơn một tháng gần đây, tưởng cũng cần bàn thêm cho 
thật rõ ràng, kĩ lưỡng một lần cuối. 
  
Trước hết, để giải toả vướng mắc về vấn đề trên, xin liệt kê những văn bản có nội dung 
Cần vương mà Hàm Nghi – Tôn Thất Thuyết đã phát đi như sau: 
  
1. “Thông báo cho thiên hạ cần vương” (Cáo dụ Cần vương): “Đại Nam thực lục chính 
biên” (ĐNTL.CB.), kỉ Kiến Phúc – Hàm Nghi, ghi chép: “Giờ ngọ [:11 – 13 giờ trưa, ngày 
23-5 Ất dậu, tức 05-7-1885, xa giá], mới đến xã Văn Xá, nghỉ một chút, [Tôn Thất] 
Thuyết tức thì kèm vâng mệnh vua, đêm qua tình hình vua phải ra đi thông báo cho 
thiên hạ cần vương, lần lượt tư cho Nam – Bắc tuân làm” (1). Căn cứ vào nội dung tóm 
lược ấy, chúng ta có thể định danh thể văn được sử dụng là cáo hay chiếu (thông báo 
rộng khắp), và cũng có thể tạm gọi “Cáo dụ Thiên hạ Cần vương”, “Bá cáo Thiên hạ Cần 
vương” hoặc “Chiếu Cần vương”. Nhưng có lẽ dùng từ chiếu là không thích đáng, vì đây 
chỉ là một thông báo sơ khởi, kịp thời, chứ chưa là văn bản chính thức. 
  
2. “Lệnh dụ Thiên hạ cần vương” (Dụ Cần vương): ĐNTL.CB., sđd., cũng ghi nhận: “Tôn 
Thất Thuyết còn giữ giá vua còn đóng ở [Sơn] phòng Quảng Trị, đã kèm vua ra Lệnh dụ 
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Thiên hạ cần vương, lại sẽ dụ bảo Nguyễn Văn Tường và yên ủi những người họ mạc 
ở trong kinh, [mỗi thứ] đều một đạo [đạo: bản văn], do đường dịch lộ chuyển về kinh 
[đô]. (Khi ấy tự [Sơn] phòng đến kinh [đô] ống trạm còn chuyển đệ được). Đó là việc từ 
mồng 7 tháng này [tháng 6 Ất dậu] trở về trước” (2). Đây là Dụ Cần vương chính thức 
(và duy nhất, với nội dung cần vương), ngày tháng viết dụ và ban dụ được ghi trên văn 
bản mà giới nghiên cứu từ lâu sưu tầm được là 02-6 Ất dậu (13-7-1885).   
  
Ngoài ra, còn thấy ở vài đoạn ĐNTL.CB. khác, có nhắc đến “Lệnh dụ Thiên hạ cần 
vương”  với tên gọi rút gọn là “Dụ Cần vương”:  
  

2a. “Tháng trước thân hào tỉnh ấy [Bình Định] cũng nghe ở hành tại [:nơi vua 
đóng] có Dụ Cần vương, mưu dấy quân, bèn họp đem những lính kinh [đô] tan về và 
lính dõng ở dân, đốt phá nhà đạo [:giáo đường Thiên Chúa giáo], dìm chết giáo dân, rồi 
đem binh dân ước hơn vạn người, quanh tới tỉnh thành, yêu cầu cấp cho khí giới...” (3). 

  
2b. “... nghe có Dụ Cần vương ở hành tại, phần nhiều [quan dân nước ta] bảo 

quan Pháp bội với lời minh [ước], hòng toan gây việc như ở Quảng Ngãi, Bình Định ấy. 
Bọn côn đồ nhân đó gá mượn theo bóng thừa cơ cướp của giết người, lương – giáo 
phục thù, nhờ đó càng thêm ngông ngược...” (4). 
  
3. “Sắc [dụ] cho tỉnh Hà Tĩnh” (về việc vận tải, rước vua): Chép lại theo ĐNTL.CB., sđd.: 
“ Xe vua đến Hàm Thao ([Tôn Thất] Thuyết gần kèm xe vua đến sách [:buôn làng] Bờ 
Cạn, vào ngày 20 tháng này [:tháng 7 Ất dậu / 1885] thì nghỉ chân ở xứ này, gần phía 
bắc sông Khung Giang [:Mê Kông], [từ nơi đó] đến Sơn phòng Hà Tĩnh chừng 7 ngày), 
sắc cho tỉnh Hà Tĩnh vận lương, mở đường, rước xe vua đến sơn phòng tỉnh ấy” (5). 
Cũng có thể xem đây là một văn bản có nội dung cần vương (“hết lòng, hết sức với việc 
của nhà vua” (6)), nhưng bản sắc dụ này không có tính chất quan trọng như bản Dụ 
Cần vương ở Tân Sở, Quảng Trị, mà chỉ là một thông lệnh với vụ việc vận tải, đón rước 
bình thường thời kháng chiến như đoạn trích trên đã ghi. 
  
4. “Tờ chiếu Cần vương của vua Hàm Nghi”: Cụm từ này thấy xuất hiện trong 
ĐNTL.CB., kỉ Đồng Khánh:  
  
(Xem ảnh tư liệu) (14) 
  
“Lê Ninh ở Hà Tĩnh (người La Sơn, là con bố chính Lê Kiện) họp quân bức giữ tỉnh 
thành, bố chính sứ là Lê Đại bị hại [(đây là câu đề của tiểu mục)]: 
  
[(Phần thuyết của đề mục:)] Bấy giờ thân hào hạt ấy nhận được tờ Chiếu Cần vương 
của vua Hàm Nghi, nhiều nơi tụ họp dân chúng để [hưởng] ứng mệnh [lệnh]. Tỉnh thần 
[Lê Đại, Trịnh Văn Bưu] lúc đầu cũng nghe theo, về sau việc làm trái hẳn với nhau [:với 
thân hào] (mật sức [:bí mật điều động] các nhà đạo [Thiên Chúa] ngầm dồn giáo dân lại, 
ở tỉnh nếu có triệu đi thì tới ngay để [dự] phòng [cho việc] sai phái; lại uỷ cho quan án 
[sát] cùng phái viên ở kinh [đô] đi đến thượng du đón chặn xe xuất đế) nên bị mọi người 
ghét. [Lê] Ninh bèn tự đem quân bản đạo (7), thẳng bức tỉnh thành; quân đóng ở trong 
thành, thấy quân ngoài đến, mở cửa dẫn vào; [Lê] Ninh vào thẳng trong thành, bắt [Lê] 
Đại giam chặt, thu lấy tiền lương, súng ống, khí giới, rồi đem Đại thắt cổ giết chết... 
  
Án sát Trịnh Văn Bưu, tháng trước đến thượng du đón xe xuất đế [Hàm Nghi] không 
được; đến nay trở về cũng bị quân đạo [:đội quân] khác bắt được, rồi nhân bệnh chết. 
Tỉnh thành đã không giữ được; phủ, huyện đều bỏ thành trốn tránh, toàn hạt đâu cũng 
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khởi binh, ứng tiếp cùng nhau. Dân bên [Thiên Chúa] giáo sợ chúng ức bách, nên chỗ 
này chỗ khác nổi lên trước, cùng binh dân như là thù hằn; tai ách binh lửa, so với các 
hạt là hơn cả” (8). 
  
“Tờ chiếu Cần vương của vua Hàm Nghi”  này là cụm từ duy nhất trong “Đại Nam thực 
lục” (các kỉ liên quan) có 3 chữ “CHIẾU CẦN VƯƠNG”, lại được xác định bằng một định 
ngữ “của vua Hàm Nghi”. Xin xác định trước, đây không phải là một văn bản khác, mà 
chính là một trong 2 văn bản ghi trên, hoặc “Thông báo cho thiên hạ cần vương” (Cáo 
dụ Cần vương) hoặc “Lệnh dụ Thiên hạ cần vương” mà thôi. Người viết bài này (Trần 
Xuân An) xin phân tích cặn kẽ ở phần sau. 
  
5. Lời kêu gọi sĩ dân Bắc Kỳ hưởng ứng Dụ Cần vương: Trước hết, đề nghị lưu ý về 
cụm từ “mượn tiếng danh nghĩa, cổ động, mê hoặc sĩ dân”: Vẫn chép lại ĐNTL.CB.: 
“[Đồng Khánh] lại cho là giặc [Tôn Thất / Lê] Thuyết hiện nay về đến Sơn phòng Hà 
Tĩnh, mượn tiếng danh nghĩa, cổ động, mê hoặc sĩ dân, mới biết rõ giặc [Tôn Thất / Lê] 
Thuyết là người như thế nào. [Đồng Khánh] tiếp tục dụ sĩ dân Bắc Kỳ rằng: [... TXA. 
lược bớt ...] ...” (9). Từ “mê hoặc” ở câu tóm lược của Quốc sử quán về văn bản mà 
Tôn Thất Thuyết đã kèm vua Hàm Nghi để ban bố tại Hà Tĩnh (tháng 9 Ất dậu 1885) đã 
được chính bản dụ của Đồng Khánh làm rõ: “... Ngày tháng 5 [23-5 Ất dậu], đô thống đại 
thần Đại Pháp [De Courcy] mời đến bàn bạc, [Tôn Thất Thuyết] tự đem lòng nghi sợ, 
mưu cho thân mình, nguy đến tôn xã, bắt hiếp vua phải đi, mà hiệu lệnh đều do tay hắn. 
Nay lại nói là khôi phục, để mê hoặc sĩ dân, tuy người có kiến thức cố nhiên không bị 
hắn mê hoặc được, nhưng chỉ sợ bên ngoài nghe thấy chưa được giống nhau, thì hoặc 
nói thác là cần vương, hoặc xướng là khởi nghĩa, trong Nam ngoài Bắc ồn ào lên, hại 
đến dân các địa phương...” (9). Đoạn trích này cũng có thể tiêu biểu cho nội dung của cả 
bản dụ, chung quy chỉ gồm 2 ý lớn: một là vạch trần bản chất, âm mưu cướp ngôi của 
Tôn Thất Thuyết; hai là kêu gọi sĩ dân Bắc Kỳ đừng ủng hộ Tôn Thất Thuyết. Tất nhiên 
khỏi phải nói đến bản chất hèn hạ, trái tình nghịch lí của tên vua bù nhìn Đồng Khánh 
(mà thực chất là do Nguyễn Hữu Độ và các tên tay sai khác viết), thể hiện ở bản dụ này. 
Tuy nhiên, xét về mặt văn bản, thì đây chính là văn bản phản hồi, luận chiến với văn 
bản của Tôn Thất Thuyết – Hàm Nghi ban bố tại Hà Tĩnh. Có một điều cần ghi nhận là 
bản dụ của Đồng Khánh không có chi tiết luận chiến, phản hồi nào đề cập đến Nguyễn 
Văn Tường như nhiều người cứ ngỡ. Với các chi tiết phản hồi, luận chiến trên cộng với 
câu tóm lược của Quốc sử quán về nội dung văn bản, người nghiên cứu có thể xác định 
tuyệt đối về nội dung Tôn Thất Thuyết – Hàm Nghi đã ban bố qua văn bản này. Nói gọn 
lại, nội dung văn bản này chính là lời kêu gọi sĩ dân Bắc Kỳ hưởng ứng Dụ Cần vương, 
vốn đã ban bố tại Tân Sở, Quảng Trị, của Tôn Thất Thuyết – Hàm Nghi, và chỉ như thế 
mà thôi. Văn bản này cùng được ban hành vào một thời điểm, tại một địa điểm cũng 
như “Chiếu chỉ triệu thân hào hạt Hà Tĩnh, chia đặt quan lại [...], đóng chặn chỗ xung 
yếu [...], làm kế đóng trường kì” dưới đây. 
  
6. “Chiếu chỉ triệu thân hào hạt Hà Tĩnh, chia đặt quan lại [...], đóng chặn chỗ xung yếu 
[...], làm kế đóng trường kì” (10): Đây mới đích thực là văn bản được gọi chính xác là 
“chiếu” (“chiếu chỉ”, trong chiếu có chỉ dụ; hoặc vừa ban chiếu bao quát vừa ban các chỉ 
dụ cụ thể). Bản chiếu này có nội dung mang tính chất long trọng như chiếu dời đô, ở 
đây là vừa dời đô vừa thành lập một triều đình mới – triều đình kháng chiến – tại một địa 
điểm mới, đúng như tên gọi thể văn. Chiếu: văn bản có nội dung long trọng, quan trọng, 
tầm bao quát rộng lớn, do vua ban bố cho thần dân, quan lại trong toàn vương quốc 
được rõ việc trọng đại nhà vua sẽ hay đang làm, chứ không phải là một sắc lệnh, lệnh 
dụ có tính chất vừa bắt buộc vừa khích lệ thần dân, quan lại thực hiện với trong sự tuân 
thủ, chấp hành, có thưởng phạt nghiêm minh. Xin chép nguyên văn bản tóm lược của 
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Quốc sử quán: “Tháng trước [tức tháng 9 Ất dậu 1885], [Tôn Thất] Thuyết đem Hàm 
Nghi đế đến Nha Sơn phòng, dùng chiếu chỉ triệu thân hào hạt Hà Tĩnh, chia đặt 
quan lại (cho: viên ngoại Phan Quang Cư làm bố chính sứ Hà Tĩnh; nguyên tri phủ 
Phan Khắc Hoà làm án sát; nguyên án sát Lạng Sơn Hoàng Xuân Phong làm sơn phòng 
sứ; Phan Đình Phùng làm tán lí; Phan Trọng Mưu làm tham biện sơn phòng; còn các 
người khác, đều lượng trao cho quan chức, sai chia đi triệu mộ quân, nhưng đóng lản 
tản, tiếp ứng cùng nhau), đóng chặn chỗ xung yếu (đường thuỷ, ở phận xã Trúc Lâm, 
vào quãng ngã ba sông đi đến sơn phòng; đường bộ, xứ Trung Bát núi Hiệu Sơn, tiếp 
giáp phận núi về huyện Thạch Hà, Hương Khê, đều phái quân cùng quân mới ứng mộ 
chia giữ các nơi ấy), làm kế đóng trường kì” (10). Văn bản này, ngay trong mục tháng 
9 Ất dậu của biên niên sử ĐNTL.CB., kỉ Đồng Khánh, đã bị Đồng Khánh dùng một bản 
dụ để luận chiến, đập lại. 
  
Ở phần này của bài viết, tôi đã thống kê thành 6 tiểu mục, nhưng thực sự chỉ có 5 văn 
bản do Tôn Thất Thuyết – Hàm Nghi ban bố liên quan đến việc cần vương mà thôi. Như 
đã viết, tiểu mục 4  thực chất chỉ là một cụm từ khác (“Tờ Chiếu Cần vương của vua 
Hàm Nghi”) để gọi một trong hai văn bản ở 2 tiểu mục 1 và 2, hoặc “Thông báo cho 
thiên hạ cần vương” (Cáo dụ Cần vương) hoặc “Lệnh dụ Thiên hạ cần vương” (Dụ Cần 
vương). 
  
Để rõ ràng hơn, xin liệt kê các nhan đề như sau: 
  
1. Văn bản thứ nhất (tiểu mục 1.): “Thông báo cho thiên hạ cần vương” (Cáo dụ Cần 
vương), 23-5 Ất dậu (05-7-1885), tại Văn Xá, Thừa Thiên. 
  
2. Văn bản thứ hai (tiểu mục 2.): “Lệnh dụ Thiên hạ cần vương” (Dụ Cần vương), 02-6 
Ất dậu (13-7-1885), tại Tân Sở, Cam Lộ, Quảng Trị. 
  
3. Văn bản thứ ba (tiểu mục 3.): “Sắc [dụ] cho tỉnh Hà Tĩnh” (về việc vận lương, mở 
đường, rước vua), 20-7 Ất dậu (29-8-1885), tại Hàm Thao, Quảng Bình. 
  
4. Văn bản thứ tư (tiểu mục 5.): Lời kêu gọi sĩ dân Bắc Kỳ hưởng ứng Dụ Cần vương (có 
thể là Dụ hoặc Hịch sĩ dân Bắc Kỳ), không xác định được ngày, vào tháng 9 Ất dậu (08-
10 – 06-11-1885), tại Sơn phòng Hà Tĩnh. 
  
5. Văn bản thứ năm (tiểu mục 6.): “Chiếu chỉ triệu thân hào hạt Hà Tĩnh, chia đặt quan 
lại, đóng chặn chỗ xung yếu, làm kế đóng trường kì””, không xác định được ngày, vào 
tháng 9 Ất dậu (08-10 – 06-11-1885), tại Sơn phòng Hà Tĩnh. 
  
Trong 5 văn bản trên, cho đến nay, chúng ta chỉ có duy nhất một văn bản tìm được ở bộ 
“Trung – Pháp - Việt chiến tranh tư liệu”, theo học giả Hoàng Xuân Hãn, hiện còn lưu trữ 
tại Bộ Ngoại giao Đài Loan; các nhà nghiên cứu trong Nam ngoài Bắc đều đã biết và đã 
dịch ra tiếng Việt (bản dịch của Lê Thước, Chu Thiên Hoàng Minh Giám...). Tuy nhiên, 
qua “Đại Nam thực lục, chính biên”, với những câu tóm lược (theo nguyên tắc và luật 
pháp bấy giờ, Quốc sử quán không thể xuyên tạc) chúng ta cũng biết được chính xác 
nội dung của 4 văn bản còn lại. 
  
Vấn đề còn lại và cũng là vấn đề chính của bài viết: Tại sao có cụm từ “Tờ chiếu Cần 
vương của vua Hàm Nghi” trong Đại Nam thực lục, chính biên, kỉ Đồng Khánh? 
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– Phần II – 
  
Trích đoạn từ “Đại Nam thực lục, chính biên”, kỉ Đồng Khánh, ghi chép về việc khởi binh 
cần vương của Lê Ninh (1857-1887) và cuộc tấn công của quân binh do ông chỉ huy, 
chiếm dinh thành tỉnh Hà Tĩnh, về mặt hình thức, có thể nói là một tiểu mục trọn vẹn tiêu 
biểu cho cách viết sử biên niên của Quốc sử quán triều Nguyễn. Qua đó, chúng ta biết 
chắc chắn, chính xác là sự kiện ấy diễn ra vào tháng 8 Ất dậu (09-9 – 07-10-1885), vì 
đơn giản là nó được chép lại, đặt vào mục tháng 8 Ất dậu (11) thuộc đệ lục kỉ của bộ 
sử: 
  
“Lê Ninh ở Hà Tĩnh (người La Sơn, là con bố chính Lê Kiện) họp quân bức giữ tỉnh 
thành, bố chính sứ là Lê Đại bị hại: 
  
Bấy giờ thân hào hạt ấy nhận được tờ Chiếu Cần vương của vua Hàm Nghi, nhiều 
nơi tụ họp dân chúng để ứng mệnh. Tỉnh thần lúc đầu cũng nghe theo, về sau việc làm 
trái hẳn với nhau (mật sức các nhà đạo ngầm dồn giáo dân lại, ở tỉnh nếu có triệu đi thì 
tới ngay để phòng sai phái; lại uỷ cho quan án cùng phái viên ở kinh đi đến thượng 
du đón chặn xe xuất đế) nên bị mọi người ghét. Ninh bèn tự đem quân bản đạo, thẳng 
bức tỉnh thành; quân đóng ở trong thành, thấy quân ngoài đến, mở cửa dẫn vào; Ninh 
vào thẳng trong thành, bắt Đại giam chặt, thu lấy tiền lương, súng ống, khí giới, rồi đem 
Đại thắt cổ giết chết... 
  
Án sát Trịnh Văn Bưu, tháng trước đến thượng du đón xe xuất đế không được; đến 
nay trở về cũng bị quân đạo khác bắt được, rồi nhân bệnh chết. Tỉnh thành đã không giữ 
được; phủ, huyện đều bỏ thành trốn tránh, toàn hạt đâu cũng khởi binh, ứng tiếp cùng 
nhau. Dân bên giáo sợ chúng ức bách, nên chỗ này chỗ khác nổi lên trước, cùng binh 
dân như là thù hằn; tai ách binh lửa, so với các hạt là hơn cả” (8). 
  
Tuy nhiên, “tờ Chiếu Cần vương của vua Hàm Nghi” được vua Hàm Nghi (và Tôn Thất 
Thuyết) ban bố vào lúc nào, tại đâu, có nội dung gì, và thân hào cũng như quan chức ở 
hạt Hà Tĩnh nhận được lúc nào? 
  
Người viết cố ý nhấn mạnh, làm đậm nét các từ và các cụm từ để phân tích xoáy sâu 
vào đó. 
  
“Bấy giờ” là một từ được dùng làm trạng ngữ, chỉ một thời đại hay một thời điểm, thậm 
chí là một khoảnh khắc thuộc thì quá khứ. Chỉ có thể hiểu cụ thể hơn nhờ những câu kế 
tiếp.  
  
Chúng ta biết rằng, để làm rõ nội dung đã được diễn đạt là “về sau việc làm trái hẳn với 
nhau”, “nên bị mọi người ghét”, Quốc sử quán đã liệt kê 2 việc, đồng thời để trong hai 
ngoặc đơn: “(mật sức các nhà đạo ngầm dồn giáo dân lại, ở tỉnh nếu có triệu đi thì tới 
ngay để phòng sai phái; lại uỷ cho quan án cùng phái viên ở kinh đi đến thượng du 
đón chặn xe xuất đế)”. Chính mệnh đề diễn đạt sự việc “lại uỷ cho quan án cùng phái 
viên ở kinh đi đến thượng du đón chặn xe xuất đế” này, ở đoạn kế tiếp, được xác định 
thời điểm diễn ra sự việc ấy. Đó là “tháng trước”: “Án sát Trịnh Văn Bưu, tháng trước 
đến thượng du đón xe xuất đế không được”. Do đó, không nghi ngờ gì nữa, 2 việc 
“về sau” ấy, đã bắt đầu diễn ra trong tháng 7 Ất dậu (10-8 – 08-9-1885). Và cũng từ đó, 
chúng ta suy ra một cách rất toán học, “lúc đầu” phải là thời điểm trước tháng 7 Ất dậu. 
Và “lúc đầu” ấy chính là thời điểm thân hào hạt Hà Tĩnh và tỉnh thần (các kẻ bầy tôi – 
quan chức – cấp tỉnh) nhận được “tờ Chiếu Cần vương của vua Hàm Nghi”. Như vậy, 
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đáp số cần tìm là, “tờ Chiếu Cần vương của vua Hàm Nghi” phải được viết và ban bố 
vào thời điểm trước tháng 7 Ất dậu 1885 hoặc vào thượng tuần tháng 7 Ất dậu 1885. 
  
Như đã xác định ở phần I của bài viết này, “tờ Chiếu Cần vương của vua Hàm Nghi” 
không thể là “Chiếu Cần vương – Gosselin – 19-9-1885”; nó chỉ có thể là một trong 2 
văn bản: 
  
1. Văn bản thứ nhất (tiểu mục 1.): “Thông báo cho thiên hạ cần vương” (Cáo dụ Cần 
vương), 23-5 Ất dậu (05-7-1885), tại Văn Xá, Thừa Thiên. 
  
2. Văn bản thứ hai (tiểu mục 2.): “Lệnh dụ Thiên hạ cần vương” (Dụ Cần vương), 02-6 
Ất dậu (13-7-1885), tại Tân Sở, Cam Lộ, Quảng Trị. 
  
Nhưng “Lệnh dụ Thiên hạ cần vương” (Dụ Cần vương) cũng đã được cố định từ ngữ 
cũng như thời điểm viết và ban bố. Vậy, chỉ còn là văn bản thứ nhất. Ngẫm nghĩ cho tận 
lẽ, “thông báo cho thiên hạ” chính là “chiếu” ( 詔 ) (12), nếu không dùng hai chữ “cáo dụ” 
( 誥 諭 ) hoặc “cáo” ( 誥 ) để thay thế. 
  
Một lẽ khác, đây chỉ là một cụm từ xuất hiện trong tiểu mục khởi binh và chiếm thành Hà 
Tĩnh của Lê Ninh; ngoài ra, không như quy cách của 5 văn bản mà tôi đã thống kê 
được, là nó không có các câu chữ tóm lược nội dung văn bản, thời điểm, địa điểm ban 
bố văn bản. Đây cũng là một lẽ, hay một luận cứ, rất quan trọng, nhằm làm sáng tỏ kết 
luận vừa viết. 
  
Để góp phần vào việc khảo chứng, xin trích một đoạn trong tập tài liệu “Hà Tĩnh Ất dậu 
kí” của dòng họ Lê ở Trung Lễ, Đức Thọ, Hà Tĩnh, do cụ Trác Viên cung cấp cho 
GS.TS. Nguyễn Phan Quang, mặc dù chỉ đọc lướt qua cũng đã thấy trong tập kí sự này 
việc ghi sai tên người, ngày tháng, cũng như các chi tiết quanh sự kiện là khá nhiều:  
  
“Ông Tôn Thất Thuyết thấy 4 đạo quân của ông Tán Ninh [Lê Ninh] rất chỉnh tề, tướng tá 
hùng dũng, bèn tâu vua sắc cho ông Lê Ninh đem quân về lấy thành Hà Tĩnh và bắt bố 
chánh Lê Đại đem lên nạp tại Sơn phòng. Lúc này, quan bố chánh thủ hiến Hà Tĩnh là 
ông Lê Đại, án sát là ông Dương Thanh [???], thương biện là ông Lê Kính Hạp... (13). 
  
Lúc đó, Tôn Thất Thuyết đang ở Quảng Bình, chưa ra đến Hà Tĩnh. 
  
Ông Lê Đại tiếp được tờ mật tri của Bộ [Lễ – TXA. chua thêm] nói về việc cải Hàm Nghi 
nguyên niên làm Đồng Khánh nguyên niên, bắt đầu từ tháng 6 Ất dậu [1885] [???] và 
sức cho tỉnh hẹn khi nào giá vua Hàm Nghi ra Hà Tĩnh thì đem quân ra hiếp giá đem về” 
(13). 
  
“Hà Tĩnh Ất dậu kí” còn cho biết, lá cờ của đạo quân Lê Ninh có 4 chữ “Cần vương 
phụng chỉ” (12). 
  
“... Khi đội quân ấy vào trong thành rồi mà quan bố vẫn tưởng là quân mình, cho nên họ 
đến sát bên cạnh mà ngài không biết, chỉ nghe một tiếng hô như sét, rồi ngài bị trói, tiếp 
theo là tiếng hô “Hàm Nghi vạn tuế” và “Phụng chỉ Cần vương” dậy một phương trời... 
[... TXA. lược bớt ...] ... bèn cho ông được uống thuốc độc tự tử” (13). 
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Dẫu sao, qua tư liệu tham khảo (và chỉ tham khảo) ghi trên, đặc biệt là qua các cụm từ 
“bắt đầu từ tháng 6 Ất dậu [1885]”, “Cần vương phụng chỉ”, “Phụng chỉ Cần vương”, 
chúng ta có thể thấy 2 điều:  
  
Một là, “bắt đầu từ tháng 6 Ất dậu [1885]”, “và sức cho tỉnh hẹn khi nào giá vua Hàm 
Nghi ra Hà Tĩnh thì đem quân ra hiếp giá đem về”, Lê Đại đã theo lệnh De Champeaux, 
nên từ đó, phối kiểm với trích đoạn trên từ ĐNTL.CB., sđd., chúng ta thấy “tờ Chiếu Cần 
vương của vua Hàm Nghi” mà thân hào và quan tỉnh Hà Tĩnh nhận được chắc chắn phải 
là “Thông báo cho thiên hạ cần vương” (Cáo dụ Cần vương), 23-5 Ất dậu (05-7-1885), 
tại Văn Xá, Thừa Thiên (14). 
  
Hai là, cờ của đạo quân Lê Ninh chỉ huy “phụng chỉ Cần vương” chứ không phải “phụng 
chiếu Cần vương”, mặc dù “chỉ” ( 旨 ) và “chiếu” ( 詔 ) có vài nét nghĩa khác nhau. Có lẽ 
các từ “chiếu”, “chỉ”, “dụ”, “cáo” thường không được phân biệt cho thật rạch ròi, vì nội 
hàm của chúng có nhiều nét nghĩa giao thoa với nhau.  
  
Tuy vậy, như đã viết ở đoạn trên của phần II này, luận cứ quan trọng nhất chính là xác 
định đúng thời điểm cuộc khởi binh do Lê Ninh chỉ huy, đánh chiếm thành Hà Tĩnh. 
ĐNTL.CB. đã ghi chép, đó là vào tháng 8 Ất dậu (09-9 – 08-10-1885), chứ không phải 
như trong “Hà Tĩnh Ất dậu kí”. Qua công trình liệt kê sự kiện lịch sử cận đại (mặc dù có 
những sai lệch), nhà nghiên cứu Dương Kinh Quốc đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt 
trong việc đối chiếu âm lịch với dương lịch; chính ông cũng xác định thời điểm Lê Ninh 
tiến hành cuộc tấn công tiêu diệt Lê Đại tại thành Hà Tĩnh ấy là “khoảng tháng 9-1885”, 
tức là tháng 8 Ất dậu (15), và thời điểm Lê Ninh nhận “tờ Chiếu Cần vương của vua 
Hàm Nghi” (ĐNTL.CB. goi là “lúc đầu...”) là tháng 7-1885 (xin lưu ý, cuộc kinh đô quật 
khởi, bị thất thủ, 05-7-1885, nhằm ngày 23-5 Ất dậu): 
  
“Tháng 7-1885 
  
Hưởng ứng Chiếu Cần vương của Hàm Nghi, Lê Ninh dấy quân khởi nghĩa chống Pháp 
ở Hà Tĩnh. Khoảng tháng 9-1885, nghĩa quân Lê Ninh đánh chiếm tỉnh thành Hà Tĩnh, 
giết bố chính Lê Đại. 
  
Lê Ninh (tức Ấm Ninh, hay Bang Ninh), người La Sơn, Hà Tĩnh, con bố chính Lê Kiện. 
Lê Ninh lập căn cứu chống Phap tại làng Trung Lễ, xã Cổ Ngu. – Sau khi nghĩa quân 
đánh chiếm tỉnh thành Hà Tĩnh, giặc Pháp liền đem quân đến khu căn cứ nghĩa quân để 
đàn áp trả thù... – ...” (15).  
  
Như thế, Dương Kinh Quốc đã góp phần xác định thời điểm trong ĐNTL.CB. chúng ta 
đang khảo chứng là không sai. Do đó, chúng ta có thể khẳng quyết như đã khẳng quyết: 
Đáp số cần tìm là, “tờ Chiếu Cần vương của vua Hàm Nghi” phải được viết và ban bố 
vào thời điểm trước tháng 7 Ất dậu 1885 (10-8 – 09-9-1885) hoặc vào thượng tuần 
tháng 7 Ất dậu 1885 (sớm nhất là từ ngày 23-5 Ât dậu; và thậm chí, muộn nhất cũng 
vào khoảng thượng tuần tháng 7 Ất dậu). 
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Ảnh minh họa: Dương Kinh Quốc, “Việt Nam, những sự kiện lịch sử (1858-1945”), tập I (1858-1896), 
Nxb.KHXH., 1981, tr. 261 

  
  
Đối chiếu với “Chiếu Cần vương” do Gosselin “công bố”, ta thấy ngày tháng được ghi 
trong đó là 11-8 Ất dậu (19-9-1885); do đó, “tờ Chiếu Cần vương của vua Hàm Nghi” 
không thể là “Chiếu Cần vương – Gosselin”. 
  
Qua đây, cũng xin lưu ý thêm: Cuộc khởi nghĩa của Lê Ninh thuộc vào loại sớm nhất 
(chỉ sau cuộc khởi binh của Nguyễn Xuân Ôn) và mạnh mẽ nhất, trước cả cuộc khởi 
nghĩa của Lê Trung Đình ở Quảng Ngãi. Tuy vậy, phụ chính Nguyễn Văn Tường chỉ 
xem mỗi một, duy nhất cuộc khởi nghĩa của Lê Trung Đình là thuộc vào loại “nổi loạn” 
(vì Lê Trung Đình toan tôn phù Tuy Lý vương Miên Trinh) (16). Điều đó có nghĩa là ông 
hoàn toàn đồng tình với Nguyễn Xuân Ôn và nhất là với Lê Ninh, mặc dù có lẽ ông đã bị 
giặc Pháp lưu đày (06-9-1885) trước khi Lê Ninh tấn công vào thành Hà Tĩnh (khoảng 
tháng 9-1885). 
  
Tóm lại, cho dẫu gạt đi “Hà Tĩnh Ất dậu kí” ra khỏi bài viết này, vì bản thân tập kí tư liệu 
ấy không chính xác lắm, chúng ta cũng có thể kết luận như đã kết luận: 
  
“Tờ Chiếu Cần vương của vua Hàm Nghi” không thể là “Chiếu Cần vương – Gosselin – 
19-9-1885”; nó chỉ có thể là “Thông báo cho thiên hạ cần vương” (Cáo dụ Cần vương), 
23-5 Ất dậu (05-7-1885), tại Văn Xá, Thừa Thiên. “Chiếu Cần vương – Gosselin – 19-9-
1885” vẫn chỉ là một văn bản giả mạo, và “Chiếu Cần vương – D’Argenlieu – 03-7-1889” 
lại càng giả mạo hơn. 
  
  
– Kết –  
  
Một lần cuối, xin khẳng định, “Chiếu Cần vương – Gosselin – 19-9-1885” và “Chiếu Cần 
vương – D’Argenlieu – 03-7-1889” chỉ là 2 văn bản giả mạo, nhằm li gián Nguyễn Văn 
Tường với phong trào Cần vương, triệt hạ uy tín của ông sau khi đã lưu đày ông, và vì 
những mục đích xấu xa khác.  
  
Có lần tôi đã viết rõ: Trên cơ sở nhận thức rằng, những lãnh tụ, thủ lĩnh phong trào Cần 
vương không thể dám vi phạm luật pháp ở mức độ nghiêm trọng như giả mạo sắc dụ, 
chiếu chỉ của vua, tôi nghĩ đến khả năng chính bọn mật thám Pháp, các linh mục đội lốt 
tôn giáo khác như giám mục Puginier (tôi không vơ đũa cả nắm!), chúng đã bịa tạo ra 
các bản chiếu Cần vương giả mạo này để li gián “kẻ ở, người đi” (hoạt động hợp pháp, 
bán hợp pháp và lên rừng kháng chiến), và càng về sau là để nhử các người yêu nước, 
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ủng hộ phong trào Cần vương, phong trào kháng Pháp, để rồi một khi chúng đã nắm 
được họ, chúng bắt bớ, tù đày họ. Tôi cho rằng, “Chiếu Cần vương – Gosselin – 19-9-
1885” và “Chiếu Cần vương – D’Argenlieu – 1889” và các chỉ dụ giả mạo khác có thể 
(95%) đều thuộc loại này; một số khác (5%) còn lại là do những kẻ thảo khấu táo tợn 
khác (nói chung là bọn phỉ) giả mạo, nhằm mục đích kiếm chác tiền vàng, lương thực. 
  
Những tư liệu sau đây mới thực sự là những luận chứng vững chắc để chứng minh kết 
luận đó: 
  
1. Lệnh dụ Thiên hạ Cần vương (Dụ Cần vương), 02-6 Ất dậu (13-7-1885) (17); 
  
2. Dụ Nguyễn Văn Tường, 02-6 Ất dậu (13-7-1885) (17); 
  
3. Dụ hoàng tộc (Dụ những người trong họ), 07-6 Ất dậu (18-7-1885)  (17); 
  
4. Bản kết án Nguyễn Văn Tường do De Champeaux cáo thị, 27-7 Ất dậu (05-9-1885) 
 (18); 
  
5. Bản kết án chung thẩm 4 người chủ chốt nhóm chủ chiến, trong đó Nguyễn Văn 
Tường đứng đầu danh sách (khoảng từ 12 đến 14-8 Ất dậu, tức 20 đến 22-9-1885) (19); 
  
6. Cáo thị của ngụy triều Đồng Khánh (do hai khâm sai Phan Liêm, Phạm Phú Lâm hợp 
soạn, Đồng Khánh tự sửa định), niêm yết khắp các tỉnh từ Quảng Nam trở vào, tháng 
02 Bính tuất (06-3 – 03-4-1886) (20): 
  

“… Nay Lê Thuyết [Tôn Thất Thuyết – TXA. ct.], trốn tránh ở rừng gập ghềnh, một 
thân tuy nhỏ, mà coi đất trời như còn hẹp; Nguyễn Văn Tường thì đã bị đi đày; tức là trời 
trừ kẻ tật ác (21); huống chi tai ách 10 đời, [mà Quang Vũ trung hưng – VSH. ct.]; con 
của Tấn công có 9 người, [mà còn được Trùng Nhĩ – VSH. ct.]; xem ý trời cũng có thể 
biết. Trẫm cùng bọn ngươi, phải nên hết sức lo toan khôi phục lại, để lại thấy được cảnh 
tượng thái bình như xưa. Không ngờ bọn ngươi [tức là các sĩ phu, nhân dân – TXA. ct.] 
theo ý làm liều, hoặc bức đuổi quan tỉnh, hoặc đốt phá phủ, huyện, kháng cự mệnh lệnh 
Triều đình, cam tâm hết lòng trung với kẻ thù [tức là Hàm Nghi, Nguyễn Văn Tường, Tôn 
Thất Thuyết, nhưng theo mạch văn, thì chỉ nhắm đến hai phụ chính – TXA. ct.], từ Hải 
Vân trở vào nam, không chỗ nào là không loạn [khởi nghĩa – TXA. ct.], rất đáng quái lạ; 
sao không xem châu Hoan, châu Diễn, Quảng Bình, Quảng Trị (*), mượn tiếng là xướng 
nghĩa, cần vương, đều đem thân bón cho đồng cỏ, mười nhà thì chín nhà hết sạch; còn 
những kẻ lọt lưới, thì bị mưa độc, khí núi, liền hóa làm giống sâu ở cát, tức như tiến sĩ 
Nguyễn Xuân Ôn là thủ xướng, phải giải quân trốn xa, thám hoa Nguyễn Đức Đạt phải 
đến tỉnh đầu thú; đã thấy được đại khái …”. 

  
Những dòng trích dẫn này chứng tỏ lòng trung thành của sĩ dân tả kì, hữu kì đối với 

Nguyễn Văn Tường còn đậm nét, mặc dù ông đã bị giặc Pháp lưu đày vào Gia Định, ra 
Côn Đảo và sang hòn đảo Tahiti xa xôi, cô quạnh giữa biển lớn, gần Trung – Nam Mỹ, 
và điều đó cũng đã chứng minh “Chiếu Cần vương – Gosselin – 19-9-1885”, “Chiếu Cần 
vương – D’Argenlieu – 03-7-1889” chỉ sản phẩm bịa tạo của Pháp, cố đạo thực dân và 
bọn phỉ. 
  
  

Trần Xuân An 
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Quảng bá trước đề tài & ảnh chụp văn bản tư liệu trên WebTgTXA. & qua Gmail,  
vào lúc 06 : 30, ngày 18-6 HB8 (2008); 

Bắt đầu viết từ lúc 13 : 30 đến 17 : 10’, ngày 18-6 HB8 (2008): Phần I; 
Từ 6 : đến 8 : 46’, ngày 19-6 HB8 (2008): Phần II. 

Từ 5 : đến 6 : 07’, 20-6 HB8: Bổ sung. 
15:, 22-6 HB8: Bổ sung. 
7 :, 23-6 HB8: Bổ sung. 

 
________________________________ 
  
(1) “Đại Nam thực lục chính biên” (ĐNTL.CB.), tập 36, Nxb. KHXH., 1976, tr. 221. 
  
(2) ĐNTL.CB., tập 36, sđd., tr. 225. 
  
(3) ĐNTL.CB., tập 36, sđd., tr. 241. 
  
(4) ĐNTL.CB., tập 36, sđd., tr. 244. 
  
(5) ĐNTL.CB., tập 36, sđd., tr. 243. 
  
(6) ĐNTL.CB., tập 37, Nxb. KHXH., 1977, tr. 67: Chú thích của Viện Sử học. 
  
(7) Quân bản đạo: đội quân do chính Lê Ninh chỉ huy; hoặc, dân binh thuộc đạo Hà Tĩnh (Hà 
Tĩnh là một tỉnh nhỏ, được gọi là đạo Hà Tĩnh). 
  
(8) ĐNTL.CB., tập 37, sđd., tr. 41-42. 
  
(9) ĐNTL.CB., tập 37, sđd., tr. 69-72. 
  
(10) ĐNTL.CB., tập 37, sđd., tr. 75-76.  
  
(11) Xem chú thích (8). 
  
(12) Từ điển Hán - Việt trực tuyến: http: // annonymous. online.fr/ HVDic/ onldic.php và các từ 
điển Hán - Việt in giấy khác (Thiều Chửu, Đào Duy Anh...). 
  
(13) Họ Lê (Trung Lễ, Hà Tĩnh), “Hà Tĩnh Ất dậu ký”, tư liệu do cháu chắt của họ Lê, Trung Lễ, 
Đức Thọ, Hà Tĩnh tự ghi chép bằng chữ quốc ngữ ABC (latin), GS. TS. Nguyễn Phan Quang sưu 
tầm (do ông Trác Viên cung cấp), in trong cuốn sách: Nhiều tác giả, GS. Đinh Xuân Lâm & PGS. 
TS. Chương Thâu chủ biên, “Phan Đình Phùng, cuộc đời và sự nghiệp” (PĐP.CĐ. & SN.), Nxb. 
Nghệ An, 2007, 387-388.  
  
(14) Hầu hết các tư liệu tôi đọc được đều ghi nhận Lê Ninh (1857-1887) cùng các nghĩa binh của 
ông hưởng ứng cần vương sớm nhất tại Hà Tĩnh - Nghệ An, ngay sau khi vua Hàm Nghi ban bố 
Chiếu Cần vương (23-5-1885, Văn Xá) và Dụ Cần vương (13-7-1885, Tân Sở), chứ không đợi 
đến khi vua Hàm Nghi đã ra đến Quảng Bình, tháng 7 Ất dậu (10-8 – 09-9-1885), Hà Tĩnh, đầu 
tháng 9 Ất dậu (08-10 – 06-11-1885). Tuy nhiên, ngày đánh chiếm thành Hà Tĩnh, có một số nhà 
nghiên cứu có lẽ ảnh hưởng bởi “Hà Tĩnh Ất dậu ký” (chú thích (13)), hoặc nhầm âm lịch với 
dương lịch, nên ghi muộn mất khoảng một tháng (!). Vui lòng xem 2 trang ĐNTL.CB., tập 37, mục 
tháng 8 Ất dậu, đã được chụp lại (hình minh hoạ ở phần I) ở dạng phóng lớn, rõ nét chữ, theo 
đường dẫn nối kết (link) trên trang: 
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-15 
  
(15) Dương Kinh Quốc, “Việt Nam, những sự kiện lịch sử (1858-1945)", tập I (1858-1896), 
Nxb.KHXH., 1981, tr. 261. Xem ảnh phóng lớn theo đường dẫn nối kết (link) ở chú thích (14).  
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(16) Xem: Trần Xuân An, “Nguyễn Văn Tường với nhiệm vụ lịch sử sau cuộc kinh đô quật khởi 
(05-7-188)”, đã xuất bản, trong sách in giấy, sách điện tử của tác giả, và trong cuốn “Nguyễn Văn 
Tường (1824-1886), cuộc đời và lời giải”, nhiều tác giả, PGS. TS. Đỗ Bang chủ biên, Nxb. Thuận 
Hoá, 2007: 
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/nguyen_vtnntntxtkhduoc_b1.htm 
  
(17) ĐNTL.CB., tập 36, sđd., tr. 225-228. 
  
(18) ĐNTL.CB., tập 36, sđd., tr. 247. 
  
(19) ĐNTL.CB., tập 37, sđd., tr. 35. Theo sđd., ngày đinh sửu, tháng ất dậu, năm Ất dậu (11-8 Ất 
dậu, nhằm ngày 19-9-1885), Đồng Khánh ban chiếu lên ngôi; ngày tân tị, tháng ất dậu, năm Ất 
dậu (15-8 Ất dậu, nhằm ngày 23-9-1885), Đồng Khánh bái yết các miếu của triều Nguyễn; giữa 
hai ngày đó, bản án chung thẩm về 4 vị chủ chốt thuộc nhóm chủ chiến được xét xử và tuyên án. 
  
(20) ĐNTL.CB., tập 37, sđd., tr. 138 – 139. 
  
(21) “Vua Hàm Nghi đi theo Thuyết còn phụ chính Tường ở lại, vẫn giữ nguyên chức tước, và 
sau một thời gian trá hàng, lại tiếp tục có những hành động đối kháng. Chính theo lệnh của y mà 
khoảng ba chục ngàn (30.000) giáo dân đã bị hại chỉ trong vòng hai tháng và hơn một ngàn 
(1.000) người [Pháp…] khác cũng chịu chung số phận do các quan lại thi hành mệnh lệnh 
trên…”  (Dẫn theo tư liệu Hội Truyền giáo Bắc Kỳ (chủ yếu do giám mục Puginier viết, báo cáo 
mật) trong: Nhóm chủ chiến triều đình Huế và Nguyễn Văn Tường, bài “Cuộc kháng chiến chống 
Pháp tiếp tục của nhà nước phong kiến Việt Nam những năm 80 thế kỉ XIX”, tham luận của GS. 
Nguyễn Văn Kiệm, Kỉ yếu Hội nghị Khoa học lịch sử, ĐHSP. TP. HCM., 20.6.1996, tr. 11, 14). 
  
  
TXA. 
16 : 40’ & 19 : 33’, ngày 19-6 HB8 (2008) 
5 : - 6 : 07’, 20-6 HB8. 
  
   

  
  
Ngày 27-7 Ất dậu (05-9-1885), Nguyễn Văn Tường bị giặc Pháp bắt; 
bản kết án lưu đày Nguyễn Văn Tường do De Champeaux cáo thị.  
  
Ngày đinh sửu, tháng ất dậu, năm Ất dậu (11-8 Ất dậu, nhằm ngày 
19-9-1885), Đồng Khánh ban chiếu lên ngôi; ngày tân tị, tháng ất dậu, 
năm Ất dậu (15-8 Ất dậu, nhằm ngày 23-9-1885), Đồng Khánh bái yết 
các miếu của triều Nguyễn; giữa hai ngày đó (12-8 Ất dậu [20-9-
1885] --- 14-8 Ất dậu [23-9-1885], nhằm dịp Rằm Trung Thu), bản 
án chung thẩm về 4 vị chủ chốt thuộc nhóm chủ chiến được xét 
xử và tuyên án, trong đó Nguyễn Văn Tường đứng đầu danh 
sách. 
  
Ngày 11-8 Ất dậu, nhằm ngày 19-9-1885 là ngày được ghi trên cái 
được gọi là “Chiếu Cần vương – Gosselin – 19-9-1885”. 
  
Tháng 02 Bính tuất (06-3 – 03-4-1886), Cáo thị của ngụy triều Đồng 
Khánh (do hai khâm sai Phan Liêm, Phạm Phú Lâm hợp soạn, Đồng 
Khánh tự sửa định), niêm yết khắp các tỉnh từ Quảng Nam trở vào. 
Qua đó, thấy được lòng trung thành của sĩ dân tả kì, hữu kì đối với 
Nguyễn Văn Tường còn đậm nét, mặc dù ông đã bị giặc Pháp lưu 
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đày vào Gia Định, ra Côn Đảo và sang hòn đảo Tahiti.   
  
Ngày 06-6 Kỉ sửu (03-7-1889) là ngày ghi trên cái được gọi là “Chiếu 
Cần vương – D’Argenlieu – 03-7-1889”. 
  
Chưa kể các dữ kiện khác đã được nêu ra trong 2 bài viết của Trần 
Xuân An và các dữ kiện của các nhà nghiên cứu khác trên 2 trang 
“Thông báo cập nhật” 6 & 7 (WebTgTXA.) , mà chỉ chừng đó, cũng đủ 
để suy ra: 
  
“Chiếu Cần vương – Gosselin – 19-9-1885”, “Chiếu Cần vương – 
D’Argenlieu – 03-7-1889” chỉ sản phẩm bịa tạo của Pháp, cố đạo thực 
dân và bọn phỉ. 
  

  
  
Đây là bản hoàn tất (19-6 HB8) đã được 3 lần bổ sung thêm (20 & 22 & 23-6 HB8), mỗi lần bổ 
sung khoảng dăm bảy dòng chữ, và đều đã được đưa lên WebTgTXA.... 
Bản 23-6 HB8 này thay thế 3 bản 19-6 HB8 & 20-6 HB8 & 22-8 HB8. 
BÀI VIẾT NÀY & BÀI “VỀ CÁI ĐƯỢC GỌI LÀ ‘CHIẾU CẦN VƯƠNG – D’ARGENLIEU – 1889’” 
(15-6 HB8 [2008])  
ĐÃ ĐƯỢC GỬI ĐẾN TẠP CHÍ XƯA & NAY, 23-6 HB8 (2008) 
ĐỂ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI. 
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Bài 10 
 
  
KHẢO CHỨNG NỘI DUNG VĂN BẢN MỘT THI TẬP BỊ CÔNG BỐ MUỘN 
 
Trần Xuân An  
 
  
"Thi tập Nguyễn Văn Tường (1824-1886)", còn có tên gọi là "Kì Vĩ quận công Nguyễn 
Văn Tường thi tập", vì những chướng ngại do hoàn cảnh lịch sử, nên bị công bố muộn. 
Cùng với các tập châu bản về Nguyễn Văn Tường, "Thi tập Nguyễn Văn Tường (1824-
1886)" được xem như tộc bảo, trang trọng đặt ở ban thờ, và theo những người thân lớn 
tuổi, nghe đâu cũng chỉ được công bố một số bài, hay có đề cập đến trong nội bộ hậu 
duệ, những người quen biết, vào các dịp giỗ kị, trước 1975. Theo nhà nghiên cứu Trần 
Đại Vinh, không lâu sau ngày Thống nhất 30-4-1975, Thi tập được một nhóm giảng 
viên, sinh viên Khoa Sử, Đại học Sư phạm Huế trong các lần đi "điền dã", đã sưu 
tầm được (tại số nhà 12 Hàn Thuyên, Thành Nội, Huế). Thế mà mãi đến ngày 20-6-
1996, nó mới được công bố với bản dịch dở dang tại Hội nghị khoa học "Nhóm chủ 
chiến triều đình Huế và Nguyễn Văn Tường (1824-1886)", do ĐHSP.TP.HCM. tổ chức, 
với nhiệt tình của nhà nghiên cứu Trần Viết Ngạc (viết về châu bản, thay lời giới 
thiệu) và dịch giả Trần Đại Vinh (giới thiệu châu bản, Thi tập, phiên dịch khoảng 40 bài) 
cùng sự góp phần phiên dịch của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển (giới thiệu Thi tập, phiên 
dịch khoảng trên 5 bài, một số trích đoạn). Do đó, khi biên soạn Thi tập này (chủ yếu 
được Nguyễn Văn Tường sáng tác trong thời gian khoảng từ 1868 đến 1878), với sự trợ 
giúp về việc phiên âm, dịch nghĩa của nhà nghiên cứu Nguyễn Tôn Nhan (21 bài còn 
lại), sự hiệu đính của nhà nghiên cứu Ngô Thời Đôn (về các bản dịch), tôi đã cẩn trọng 
chuyển lại thơ từ các bản dịch nghĩa, nhất là tốn nhiều công phu cho việc chú thích, 
khảo chứng nội dung văn bản; đồng thời tự tôi cũng phải sưu tầm thêm ở nhiều sách vở 
khác (của Phan Trần Chúc, Trần Văn Giàu, Hồ Sĩ Vọng - Lê Quang Thái, Tiểu Cao 
Nguyễn Văn Mại, Lương An...) một số bài thơ, câu đối của Nguyễn Văn Tường để khảo 
chứng, đồng thời để làm căn cứ khảo chứng, và cụ thể là để làm sáng tỏ thêm 
những năm tháng chưa thể hiện ở Thi tập, đặc biệt là trong và sau thời điểm Kinh đô 
Huế quật khởi, bị thất thủ (05-7-1885). Về quãng thời gian này, để góp phần làm rõ, 
cuốn sách đã được tập hợp thêm hai bài khảo luận sử học của GS. Đoàn Quang Hưng, 
PGS.TS. Võ Xuân Đàn với các chú thích của tôi -- người biên khảo (Trần Xuân An) -- 
nhằm làm rõ hoặc phản biện cần thiết (cũng như ở cuối 3 bài viết của 3 tác giả kể trên); 
và chính tôi đã viết gần 10 trang khảo đính các dị bản bài "Giải triều...", cả một khảo 
luận sử học khoảng 50 trang sách để khảo chứng và để làm cơ sở cảm thụ bài thơ ấy: 
"Nguyễn Văn Tường (1824-1886) với nhiệm vụ lịch sử sau cuộc Kinh đô quật khởi (05-7-
1885)". Tuy vậy, nói chung, những tư liệu căn bản để đối chứng với Thi tập và phần 
sáng tác ngoài Thi tập vẫn là "Đại Nam thực lục chính biên" (các kỉ IV,V,VI), "Đại 
Nam nhất thống chí", "Đại Nam liệt truyện", "Quốc triều hương khoa lục", "Tự Đức thánh 
chế văn"... cùng những sách sử khác có liên quan, kể cả những tư liệu của người Pháp 
đã được công bố trong "Tập san Những người bạn cố đô Huế" (Bulletin des amis du 
vieux Hué), hoặc mới được công bố trong sách nghiên cứu của Yoshiharu Tsuboi 
(1982)... Trong đó, "Đại Nam thực lục chính biên" (các kỉ IV,V,VI) vẫn là chuẩn 
cứ. Cố nhiên là các tư liệu gốc của Quốc sử quán triều Nguyễn phải được xới lật theo 
quan điểm dân tộc, khoa học nhất. Thơ của nhà nho, tán tương quân thứ, phó sứ phái 
bộ, thượng thư, phụ chính, tù nhân bị giặc Pháp lưu đày biệt xứ Nguyễn Văn Tường 
gắn liền với các giai đoạn trong hành trạng của ông (*). Công việc khảo chứng này sẽ 
được đọc thấy ở các chú giải cuối mỗi bài thơ của Nguyễn Văn Tường (1824-1886) 
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trong cuốn sách "Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Vài nét về con người, tâm hồn 
và tư tưởng", do tôi biên khảo, được công bố từ năm 2000 (bản in vi tính), đặc biệt là từ 
2005 (bản đã sửa chữa, bổ sung, gồm cả nguyên tác chữ Hán) trên mạng liên thông 
toàn cầu, và vừa mới được xuất bản chính thức dưới dạng in giấy tại Nxb. Thanh Niên, 
6-2008. Chính qua việc khảo chứng nội dung văn bản với ý thức về tính khoa học và 
tính nghiêm cẩn, tôi khẳng quyết, tính xác thực của "Kì Vĩ quận công Nguyễn Văn 
Tường thi tập" là rất hiển nhiên. Các di cảo văn xuôi được sưu tập cũng phải được khảo 
chứng, chọn lọc với chuẩn cứ là "Đại Nam thực lục chính biên" (các kỉ IV,V,VI) theo 
quan điểm dân tộc, khoa học như vậy (**). Trong "Lời thưa đầu sách" (TXA.), ý tưởng 
này đã được phân tích, diễn giải và xoáy sâu.  

  
Trần Xuân An  

30 & 31-7 HB8 (2008) 
  
  
------------------------      
 
(*) Thơ của nhà nho, xin nhấn mạnh, để hiểu quan niệm sáng tác của Nguyễn Văn Tường và 
những tác giả trung đại, cận đại, thường là khác với quan niệm sáng tác của các nhà thơ chuyên 
nghiệp hiện đại. Trong chừng mức nhất định, nhìn chung, có thể nói, nếu phần lớn thi sĩ chuyên 
nghiệp hiện đại mở rộng "biên giới" thơ trữ tình sang lĩnh vực hư cấu, hư cấu cả hình tượng cái 
tôi trữ tình, để viết thay cho nhiều người trong nhiều cảnh đời khác nhau, và không ngần ngại thể 
hiện "cái tôi" đa dạng, nhằm phản ánh hiện thực, thì hầu hết các nhà nho thi sĩ thường dùng thơ 
ca để thể hiện cái chí, cái tình và sự việc, cảnh ngộ chính mình đã nếm trải, những người chính 
mình đã gặp gỡ, tặng thơ, hoạ thơ -- đặc biệt là hai loại thơ "kí", "hoạ" này --, nhưng lại giấu kín 
"cái tôi" một cách phải phép. Do đó, việc khảo chứng giữa tiểu sử và thơ ca của nhà nho thi sĩ dễ 
cho ta thấy sự trùng khớp giữa người thơ và thơ). Toàn bộ di cảo thơ, gồm cả câu đối, của 
Nguyễn Văn Tường, không bỏ sót một câu chữ nào, đã được đưa vào cuốn sách “Thơ Nguyễn 
Văn Tường (1824-1886) – Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng” (Trần Xuân An biên soạn 
và khảo cứu, Nxb. Thanh Niên, 2008). 
  
(**) Trần Đại Vinh, bài viết “Di cảo Nguyễn Văn Tường”, trong cuốn “Tuyển tập những bài nghiên 
cứu về triều Nguyễn” do Tạp chí Nghiên cứu & Phát triển, Sở Khoa học, Công nghệ & Môi 
trường Thừa Thiên - Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế xuất bản, 7-2002, tr. 592-594; và 
các chú thích phản biện của Trần Xuân An: 
http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/dicao-nvt_trandaivinh.htm  
  
TXA. 
  
Bài đã được gửi đăng trên báo Công an TP.HCM., 31-07 HB8 
Bài đã được gửi đăng trên Tạp chí Xưa & Nay, 11-8 HB8 
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Bài 11 
 
 
TIẾP THU SỰ GÓP Ý CỦA ÔNG VƯƠNG ĐÌNH CHỮ VỀ CÁC ÔNG 
NGUYỄN HỮU CƯ (THƠ), NGUYỄN HOẰNG (HOÀNG), NGUYỄN HỮU BÀI 
& THIERRY D’ARGENLIEU 
  
Trần Xuân An 
 
  
A. 
  
Tôi cảm thấy thật phân vân trước khi gõ phím viết bài tiếp thụ phê bình này. Thú thật, 
không vui vẻ gì nếu bị sa lầy vào lịch sử Thiên Chúa giáo tại Việt Nam, một lĩnh vực 
nhiều người đã tránh né hoặc bất đắc dĩ phải đề cập đến để sự thật lịch sử không bị 
phiến diện. Vả lại, như ông Vương Đình Chữ đã viết (1), trọng tâm của bài “Về cái được 
gọi là ‘Chiếu Cần vương’...” của tôi (2)  không phải là vấn đề ấy. Đã không là vấn đề 
trọng tâm, nếu bàn sâu thêm, chắc chắn sẽ chệch hướng diễn đàn do Tạp chí Xưa & 
Nay (2) mở ra. Có điều, ông Vương Đình Chữ vẫn muốn góp ý về những chi tiết phụ -- 
tuy là phụ nhưng trực tiếp nêu ra tên tuổi của những nhân vật Thiên Chúa giáo. Hơn thế 
nữa, ông còn dẫn dắt ý tưởng đến chỗ khái quát to lớn hơn: hoà giải và đoàn kết dân 
tộc hiện nay. Nỗi phân vân, băn khoăn của tôi chính là do những lẽ đó.   
  
Cũng vì vậy, tôi chỉ viết một cách ngắn gọn, theo trình tự thời gian lịch sử, mặc dù tôi 
hiểu điều quan tâm nhất của ông Vương Đình Chữ chính là Thierry D’Argenlieu (1889-
1964): Khi đảm nhiệm những chức vụ quân sự và chính trị viễn chinh của thực dân 
Pháp, đặc biệt là vai trò chủ chốt trong Cao uỷ Đông Dương thời điểm Pháp bắt đầu tái 
xâm lược (1946) nước ta, D’Argenlieu vẫn là linh mục hay đã là cựu linh mục? Ông 
Vương Đình Chữ còn khẳng định Vatican không hề liên quan gì đến sự kiện, nhân vật 
ấy; y hoàn toàn không do Vatican đề cử như tôi viết. 
  
B. 
B1. 
  
Trước hết, xin nhận thức lại 3 nhân vật lịch sử Việt Nam vốn là linh mục, giáo dân: 
Nguyễn Hoằng (1831-1909) (3), Nguyễn Hữu Cư (Nguyễn Hữu Thơ, 1835-1892) (4), 
Nguyễn Hữu Bài (1863-1935) (3) (5). Trong 3 nhân vật Thiên Chúa giáo này, Nguyễn 
Hữu Bài vốn được nhiều sách sử sau này ghi rõ tiểu sử nhất, kế đến là Nguyễn Hữu 
Cư, còn Nguyễn Hoằng mặc dù cũng được nhiều lần nhắc đến trong “Đại Nam thực 
lục”, kỉ IV (triều Tự Đức, 1847-1883) như Nguyễn Hữu Cư, nhưng khó tìm ra một bản 
tiểu sử của ông, nếu không kể đến nguồn tư liệu của giáo phận Vinh về sau.  
  
Nếu Nguyễn Hoằng, Nguyễn Hữu Cư là linh mục đảm nhiệm công việc thông ngôn, dịch 
thuật tại Ty Hành nhân của Nha Thương bạc thuộc triều đình Huế, và nhận chức quan 
khá lớn do triều đình Huế phong thăng, thì Nguyễn Hữu Bài chỉ là một giáo dân, xuất 
thân từ một gia tộc nhiều đời theo Thiên Chúa giáo, tuy cũng khởi đầu bằng công việc 
thông ngôn, nhưng tại Sứ quán (Toà Khâm sứ) Pháp, rồi lại làm quan theo ngạch triều 
đình Huế đến chức chính khanh: thượng thư, đại thần Viện Cơ mật. 
  
Nếu nói như thế thì quả là giản lược đến mức không phân biệt địch - ta, chính triều - 
nguỵ triều. Không, tôi không giản lược như thế. Tôi chỉ có thể cho phép mình giản lược 
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sau khi đã nghiên cứu thấu đáo hay ít ra cũng tìm đọc hết những nguồn tư liệu có thể 
tìm được hiện nay. 
  
Thật vậy, sau khi tìm đọc, nghiên cứu nhiều nguồn tư liệu, đã viết nhiều trang có đề cập 
đến họ, ở bài viết này, tôi chỉ lấy mốc lịch sử 5-7-1885 (23-5 Ất dậu) – 6-9-1885 (27-7 Ất 
dậu) để làm điểm phân định. 
  
Thông thường và giản đơn, nhưng có thể nói là rất chính xác và công bằng, khi nhận 
thấy những gì xảy ra trong hành trạng nhân vật trước và sau một thời điểm lịch sử như 
thế, để rồi chúng ta đánh giá về nhân vật ấy. Cụ thể hơn, trước khi Pháp hoàn toàn 
chiếm lĩnh kinh đô Huế [5-7-1885 (23-5 Ất dậu) – 6-9-1885 (27-7 Ất dậu)], đặt ách thống 
trị lên cổ vua quan nhà Nguyễn và cả dân tộc ta, những nhân vật kể trên đã làm gì, như 
thế nào và sau đó họ làm gì, như thế nào? Chỉ cần giản lược như thế thôi, chúng ta biết 
họ là ai. Và xin nhớ rằng, sau thời điểm ấy, nếu có người dựa vào hoàng tộc bù nhìn để 
làm quan bù nhìn (ngạch quan Đại Nam) thì cũng có người dựa vào thế lực thực dân và 
các thừa sai (cố đạo Pháp) để thăng quan tiến chức (có thể cả ngạch quan Đại Nam lẫn 
ngạch quan thuộc địa Pháp). Cụ thể hơn nữa, Nguyễn Hoằng, thời làm hành nhân, đã bị 
vua Tự Đức cho đóng gông, giải từ Huế về nguyên quán Hà Tĩnh vào năm 1882, nhưng 
sau thời điểm kinh đô Huế thất thủ, Nguyễn Hoằng lại thăng quan tiến chức đến “Lễ Bộ 
thị lang kiêm việc Cơ mật cùng Quản Hành nhân ti, được vua đặt làm Phụ tế đại thần với 
gươm vàng và áo Ngự tiền Phụ tế” (3) dưới nguỵ triều Đồng Khánh (1886) và “được truy 
tặng hàm Thượng thư, tước Hoàng Tế nam” (3) dưới ngụy triều Khải Định (1909). 
Nguyễn Hữu Cư cũng được trọng dụng sau ngày Kinh đô thất thủ nhưng hình như bản 
án thời phế truất Dục Đức vẫn còn hiệu lực đối với triều đình Huế về mặt pháp lí, nên 
ông cũng chỉ được phong thăng ở mức vừa phải, rồi về hưu, mở trường dạy tiếng Pháp, 
tiếp tục vai trò linh mục cho đến khi chết (1892) tại Đà Nẵng. Riêng Nguyễn Hữu Bài, 
ngay từ đầu, ông ta đã là thông ngôn cho thực dân Pháp (không phải thông ngôn cho 
triều đình Huế như 2 người kia), nhờ được giám mục Caspar nâng đỡ. Từ một viên 
chức quèn của Pháp như vậy, sau Kinh đô thất thủ (5-7-1885), đến 1923, ông ta được 
thăng đến cung hàm Thái phó, viện hàm Vũ Hiển điện đại học sĩ, đứng đầu Cơ mật viện 
đại thần (5), quyền thế giữa đám quan lại nguỵ triều rất lớn, nhất là trong khoảng thời 
gian khá nhiều năm Bảo Đại còn được huấn luyện và bị kìm giữ tại Pháp. 
  
Thật giản lược biết bao, khi chỉ viết một cách ngắn gọn như thế. Nhưng như thế vẫn là 
xác thực nhất. 
  
Chúng ta thử liên hệ ngược: Sau ngày 30-4-1975, chế độ Sài Gòn sụp đổ, ai là nguỵ 
quân, nguỵ quyền “chính hiệu” và ai là cách mạng “nằm vùng”, chúng ta đều nhận ra 
ngay. Chính cách liên hệ ngược có tính giản đơn này, cho chúng ta những nhận thức có 
thể nói không ngoa là chính xác đến mức không còn nghi ngờ gì nữa về 3 nhân vật 
Thiên Chúa giáo nói trên: “các đệ tử của thực dân”. Và tất nhiên, như tôi đã thưa trước, 
tôi chỉ có thể cho phép mình giản lược như thế sau khi đã nghiên cứu thấu đáo hay ít ra 
cũng tìm đọc hết những nguồn tư liệu có thể tìm được hiện nay. Tôi nghĩ, nói lên sự thật 
đó, không nguy hại gì đến khối đại đoàn kết dân tộc hiện nay, vì tôi không hề “vơ đũa cả 
nắm”. Tôi vừa nghĩ vừa ước ao rằng, trong giáo dân và hàng giáo phẩm Việt Nam, từ 
1858 đến 1975, vẫn có những người yêu nước, nhưng hẳn họ đều thuộc “đại đa số 
thầm lặng”, không chút tơ hào nào đến quyền lợi thế gian. 
  
B2. 
  
Còn về nhân vật Thierry D’Argenlieu (1889-1964)? 
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Đây mới chính là nhân vật có liên quan nhất đến bản “Chiếu Cần vương” giả mạo, tôi 
tạm gọi là “Chiếu Cần vương – D’Argenlieu – 1889”. Ngoài tiểu sử do ông Vương Đình 
Chữ cung cấp ở bài góp ý, có thể tìm thấy ở cuốn sách “Tại sao, Việt Nam?” của 
Archimedes L.A. Patti (6). Ai cũng biết, từ 1920, D’Argenlieu bắt đầu vào dòng tu 
Carmelite Thiên Chúa giáo sau khi đã xuất ngũ khỏi lực lượng viễn chinh tại Maroc... 
1932, y thụ phong linh mục. 1939, linh mục này lại một lần nữa nhập ngũ, và chỉ thật sự 
trở về đời sống linh mục thuần tuý ở những năm cuối đời. Như vậy, xin cảm ơn ông 
Vương Đình Chữ đã chỉ ra, tôi đã viết thừa một chữ “cựu” trước từ “linh mục”, vì 
D’Argenlieu chưa bao giờ rời bỏ vai trò tu sĩ (cũng như Nguyễn Hoằng, Nguyễn Hữu 
Cư). Còn việc Vatican có đề cử ông ta vào chức vụ Cao uỷ Đông Dương, theo chân 
quân Đồng minh Anh - Ấn đến nước ta, giải giới Nhật, để tái xâm lược Việt Nam vào 
năm 1946? Nhà nghiên cứu sử học Chính Đạo, trong bài trả lời sự chất vấn của ông Tô 
Hoài Dương về vấn đề tương tự (!), đã viết, trong cuốn hồi kí của D’Argenlieu (7), chính 
D’Argenlieu đã “giải thích lý do tại sao d’Argenlieu phải xin phép Vatican trước khi đi 
nhận chức Cao ủy (TXA. nhấn mạnh): Dù là một đề đốc chính quy từ năm 1944, ông ta 
vẫn là một linh mục. Bởi vậy, d’Argenlieu phải nhờ ngoại trưởng Georges Bidault giới 
thiệu cho gặp hồng y Roncalli ngày 20/8/1945. Trang 414-415 sđd. trích đăng một thư 
Bộ Ngoại giao Pháp gửi Vatican, đề ngày 24/8/1945, chính thức xin cho linh mục 
d’Argenlieu làm Cao ủy (TXA. nhấn mạnh). Tài liệu này có thể tìm thấy trong hồ sơ 
kho Indochine Nouveaux Fonds [INF], carton 131, dossier 1173”. Và một đoạn khác, 
Chính Đạo viết rõ hơn: “Vì d’Argenlieu là một linh mục, dù đang giữ chức đề đốc, Bộ 
Ngoại giao Pháp và cá nhân d’Argenlieu phải xin phép Giáo hội Vatican cho tạm thời 
rời chức linh mục (TXA. nhấn mạnh) qua Ðông Dương làm Cao ủy. Hồng y Roncalli, 
lúc đó đang là khâm mạng Vatican ở Paris và sau này trở thành giáo hoàng Jean 
XIII (1958-1963), tiếp d’Argenlieu ngày 20/8/1945, chấp thuận yêu cầu của chính 
phủ Pháp cũng như d’Argenlieu (TXA. nhấn mạnh)” (8). Như vậy, rõ ràng là Vatican 
có liên quan đến việc D’Argenlieu đi nhận chức chủ chốt của Cao uỷ Đông Dương, chứ 
không phải chẳng liên quan gì như ông Vương Đình Chữ đã góp ý. Bởi lẽ, Vatican chấp 
thuận cho D’Agenlieu như thế tức là Vatican đã liên quan đến việc Pháp và Thiên Chúa 
giáo lại tiếp tục liên minh xâm lược Việt Nam. Đối chiếu với “Thập giá và lưỡi gươm” (9) 
của linh mục viện sĩ Trần Tam Tỉnh, cũng sẽ thấy: “Đơ Gôn (De Gaulle – TXA. chua 
thêm) gặp đô đốc Thiery Đắc-giăng-liơ (Thierry D’Argenlieu – nguyên bản – TXA.), một 
tu sĩ dòng Camelô, làm Cao uỷ Pháp tại Đông Dương, nghĩa là làm toàn quyền. Có lẽ 
ông hi vọng vị linh mục này sẽ thành công trong việc quy tụ dân công giáo lại đi theo 
ủng hộ mình, như hồi chinh phục lần đầu, cách đó một thế kỉ” (9). Lúc này, chủ nghĩa 
thực dân Pháp lại mang màu sắc chống cộng, đúng như ý đồ của Vatican. Lm. Trần 
Tam Tỉnh viết tiếp: “Ở một số địa bàn công giáo tiêm nhiễm nội dung chống cộng của 
thông điệp Divini Redemtotis của (giáo hoàng – TXA. chua thêm) Pi-ô XI, nên người ta 
phải sống trong một thứ hoang mang, thời gian để lại những hậu quả nghiêm trọng” 
(10). Trước đó, lm. Trần Tam Tỉnh trích dẫn một lá thư của 4 vị giám mục Việt Nam: 
“Chính sách của đô đốc đã làm cho người ta tin theo luận điệu cho rằng linh mục và 
thừa sai công giáo là những tay chân công cụ của chủ nghĩa đế quốc Phương Tây” (11). 
Lm. Trần Tam Tỉnh viết ngay dưới những dòng trích dẫn: “Chẳng phải người ta có luận 
điệu, mà đây là sự thật. Hơn nữa, mặc dầu 4 giám mục người Việt Nam đã lặp lại lời kêu 
gọi ủng hộ nền độc lập của Tổ quốc họ, 14 giám mục thừa sai (Pháp, có thể cả Tây Ban 
Nha – TXA. chua thêm) đều giữ im lặng. Phải chăng họ đồng tình với cuộc chiến tái xâm 
lược của Pháp? Phải chăng họ không chấp nhận cho người dân Việt công giáo được tỏ 
tình yêu nước của mình?” (12). Rõ ràng hơn, ý đồ của Vatican lúc bấy giờ và trong 
những năm sau: “Một tài liệu sắp được đưa ra lúc đó, gây tác động, dầu muốn dầu 
không, cũng có lợi cho quân Pháp. Ngày 1 tháng 7 năm 1949, trả lời những thắc mắc 
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liên quan đến chính trị thuần nội bộ của riêng nước Ý, Thánh bộ Đức tin tuyên bố rằng: 
“Những người Cộng sản đương nhiên bị vạ tuyệt thông tức khắc, rằng tất cả những ai 
hợp tác với Đảng Cộng sản, hoặc bỏ phiếu cho Cộng sản, hoặc đọc, xuất bản, phân 
phối báo chí Cộng sản, hoặc giúp đỡ bất kì cách nào cho Đảng Cộng sản, đều bị khai 
trừ khỏi các bí tích”. Lập tức, quân Pháp đã làm những trận mưa truyền đơn mang nội 
dung đó của Thánh bộ, rải hàng triệu [tờ] xuống các làng công giáo” (13). Mặc dù 
D’Argenlieu đã rời khỏi Đông Dương từ 1947, nhưng ý đồ của Vatican vẫn tiếp tục như 
thế đó. 
  
Không nghi ngờ gì nữa, giữa sắc chỉ “Romanus Pontifex” (“Giáo hoàng Rô-ma”), 8-01-
1454, sắc chỉ “Inter cactera” (“Giữa những điều khác”), 4-05-1493 (14), và thông điệp 
“Divini Redemtotis” của giáo hoàng Pi-ô XI bấy giờ, có một sự nhất quán: xâm lược, tiêu 
diệt ngoại đạo để truyền đạo và truyền đạo để xâm lược, tiêu diệt ngoại đạo. 
  
Nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là nguyên nhân bao trùm, chủ yếu, chứ chưa phải là chứng 
cứ để xác quyết rằng Vatican đề cử D’Argenlieu. Theo những tư liệu đã được biết đến, 
rõ ràng chính phủ Pháp và D’Argenlieu xin phép Vatican qua khâm mạng Vatican tại 
Paris. Nói cách chính xác hơn, tuy có liên quan trong việc chấp thuận, nhưng Vatican 
không trực tiếp đề cử D’Argenlieu sang Đông Dương làm Cao uỷ, xúc tiến, củng cố liên 
minh Pháp – Thiên Chúa giáo, tiến hành chiến tranh tái xâm lược Việt, Miên, Lào. 
  
Tuy rằng sử học không cho phép chúng ta suy diễn và buộc chúng ta phải trưng dẫn 
bằng cứ có giá trị xác tín, đã được giám định, trước mỗi mô tả, nhận định, nhưng có thể 
hiểu rằng, thời trung cổ khác với thế kỉ XX, Vatican năm 1454 và 1493 (thế kỉ XV) khác 
với Vatican 1945-1947, cho dù nhất quán mục đích xâm lược, tiêu diệt ngoại đạo để 
truyền đạo và truyền đạo để xâm lược, tiêu diệt ngoại đạo, nhưng trải qua 5 thế kỉ, tất 
nhiên phải tinh vi hơn. Ở thế kỉ XX, thủ pháp lãnh đạo của Vatican hẳn là vẫn đề cử 
nhưng chỉ đề cử ngầm, rồi ngay sau đó khiến người được đề cử phải làm đơn xin 
phép, trong đó thể hiện ý thức tự nguyện lãnh nhận nhiệm vụ. Phải chăng trường hợp 
D’Argenlieu là như thế? 
  
C. 
  
Dẫu sao, tôi cũng cảm ơn và chân thành tiếp thu sự góp ý, phê bình của ông Vương 
Đình Chữ về bài viết của tôi trên tạp chí Xưa & Nay, số 312, tháng 7-2008.  Tuy nhiên, 
xin một lần nữa khẳng định, khi viết một bài nghiên cứu, tôi cũng như những người cầm 
bút khác, đều huy động ít ra là hai loại kiến thức, kiến thức phục vụ cho vấn đề trọng 
tâm và kiến thức phụ thuộc, thứ yếu. Dĩ nhiên, kiến thức trọng tâm cần những dẫn 
chứng và ghi rõ xuất xứ, còn những kiến thức phụ thuộc, thứ yếu, nhất là các kiến thức 
thuộc loại hiển nhiên hay gần như hiển nhiên, ai cũng biết, thì không cần đến những chú 
thích. Trường hợp về các ông Nguyễn Hoằng, Nguyễn Hữu Cư, Nguyễn Hữu Bài và 
Thierry D’Argenlieu là thuộc loại kiến thức thứ hai. Nhưng dẫu sao, một khi đã được góp 
ý, phê bình, tôi cũng có bổn phận phải trả lời, trưng dẫn chứng cứ, tư liệu. 
  
Mong rằng bài viết này không làm tổn thương các linh mục, giáo dân, những người luôn 
xưng tội với tất cả lòng trung thực, ý thức ăn năn, đền tội, và cũng không vì nó, khối đại 
đoàn kết dân tộc bị đụng chạm. Vả lại, chúng ta chỉ có thể xây dựng khối đại đoàn kết 
ấy trên nền tảng sự thật lịch sử đúng nghĩa để quan hệ đoàn kết được vĩnh viễn vững 
bền. 
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Hi vọng vấn đề trọng tâm của bài “Về cái được gọi là ‘Chiếu Cần vương’...”  sẽ được 
xoáy sâu, không chệch hướng, khiến chúng ta bị sa lầy vào lịch sử Thiên Chúa giáo tại 
Việt Nam. Xin trân trọng và cảm ơn trước. 
  
  

Trần Xuân An 
11 giờ 26’, ngày 03-9 HB8 (phần A & B/B1) 

16 giờ 53’, cùng ngày (phần B2 & C) 
  
________________________ 
  
(1) Vương Đình Chữ, “Góp ý nhỏ trong bài “Về cái được gọi là ‘Chiếu Cần vương’”, Tạp chí Xưa 
& Nay, số 314, tháng 8-2008, tr. 41. 
  
(2) Trần Xuân An, “Về cái được gọi là ‘Chiếu Cần vương’”, Tạp chí Xưa & Nay, số 312, tháng 7-
2008, tr. 6-7, xem tiếp tr. 32-34. 
  
(3) Nguyễn Đức Cung, “Nguyễn Hoằng (1831-1909), tinh thần dấn thân của một sĩ phu trước thời 
cuộc” (17-8-2006), Tìm kiếm của Google.  
  
(4)  H. Peyssonnaux, Bùi Văn Cung, “Hoà ước 1874, nhật kí của thư kí sứ bộ An Nam”, chú thích 
của L. Cardière (tiểu sử của Antoine Marie François-Xavier Nguyễn Hữu Thơ (hoặc Cư)), Tạp chí 
“Những người bạn cố đô Huế” (Bulletin des amis du vieux Hué), tập VII (1920), bản dịch của Bửu 
Ý, Phan Xưng, Nxb. Thuận Hoá, tr. 464. 
  
(5) Lê Ngọc Bích, “Nguyễn Hữu Bài – tác giả và tác phẩm”, điểm mạng liên thông Dung Lạc, Tìm 
kiếm của Google. Theo Nguyễn Q. Thắng, Nguyễn Bá Thế, “Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam”, 
Nxb. VH-TT., 1999, tr. 546-547: “Sau hoà ước Quý mùi 1883, ông làm việc tại Toà Khâm sứ 
Huế”, chứ không phải tại Nha Thương bạc như Lê Ngọc Bích ghi. 
  
(6) Archimedes L.A. Patti, “Tại sao, Việt Nam?”, bản dịch của Lê Trọng Nghĩa, Nxb. Đà Nẵng, tái 
bản lần thứ nhất, 2001, tr. 914-915. 
  
(7) Theo Chính Đạo, “Phúc đáp ông Tô Hoài Dương” (Houston, 9/8/2006), Tìm kiếm của Google: 
Amiral Thierry d’Argenlieu, “Chronique d’Indochine, 1945-1947”, Nxb. Albin Michel, Paris, 1985. 
  
(8) Chính Đạo, bđd., Tìm kiếm của Google. 
  
(9) Trần Tam Tỉnh, “Thập giá và lưỡi gươm”, nguyên tác tiếng Pháp, bản dịch của lm. Vương 
Đình Bích, Nxb. Trẻ, 1978, tr. 61. 
  
(10) Trần Tam Tỉnh, sđd., tr. 69. 
  
(11) Trần Tam Tỉnh, sđd., tr. 64. 
  
(12) Trần Tam Tỉnh, sđd., tr. 64. 
  
(13) Trần Tam Tỉnh, sđd., tr. 85.  
  
(14) Trần Tam Tỉnh, sđd., tr. 14-15.  
  
TXA. chú thích xong lúc 18 giờ 05’ 
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______________________________ 
  
Đưa lên điểm mạng toàn cầu lần 1: Phần A & phần B/B1, trưa 03-9 HB8 (11:30) 
Đưa lên điểm mạng toàn cầu lần 2: Phần B/B2 & phần C, chiều 03-9 HB8 (18: 07) 
Đưa lên điểm mạng toàn cầu lần 3: trọn bài, đã chữa vài chữ, sáng 04-9 HB8 (8:05) 
  
TXA. có chữa lại một vài chữ thuộc lỗi gõ phím, lúc 7 : 30, ngày 04-9 HB8 
   
----------------------- 
 
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-17  
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Bài 12 – 21 
 
 
TRẦN XUÂN AN 
  
CÁC TÁC PHẨM TRONG ĐỢT DỰ TRẠI VIẾT VĂN 
do Hội Nhà văn TP.HCM. tổ chức tại Nhà Sáng tác Đà Lạt 
từ 06 đến 20-09-2008 
  
Khởi thảo và hoàn tất trong thời gian dự trại: 
- 09 bài thơ 
- 01 bài hỏi – đáp 
- 01 truyện ngắn 
  
  
  
  
Phần 1 / NhaSTDaLat:: Thơ 
  
ĐÀ LẠT, BA MƯƠI NĂM 
  
Phố trời vẫn hoài xanh 
Nhưng chiều xanh chừng khát 
Ba mươi năm úa nhanh 
Tóc xanh tôi đã nhạt 
  
Nghe xa hơn thông hát 
Trên dốc gió, mơ hồ 
Chói dày thêm tiếng phố 
Lòng rừng phai hoang sơ 
  
Lẽ nào tôi hoài cổ 
Phố nhớ cứ nhỏ xinh? 
Sao thơ thời đói rét 
Thèm bung hết hồn mình! 
  
Bao nắng mưa, chút tình 
Không ruỗng khô bợt bạt 
Nhưng tìm đâu khung hình 
Hư vô làn hương ngát! 
  
Tôi về đây, Đà Lạt 
Chạm mặt mình, hai mươi 
May đồi còn xanh cỏ 
Thuở tìm nhau ngang trời… 
  
Mặc đồng hồ tắt rồi 
Vòng số xanh tường vôi 
Rời phòng, tôi chậm bước 
Không tuổi bao nụ cười… 
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Đà Lạt xanh thắm tôi. 
  
Trần Xuân An 
16:, 06.09 HB8 
7:, 07.09 HB8 
Viết tại Nhà Sáng tác Đà Lạt 
  
  
  
KHI RA KHỎI PHÒNG VIẾT, VỚI BẠN 
  
Kính tặng anh Mường Mán 
và quý tặng bạn Nguyễn Lương Hiệu 
TXA. 
 
  
Một đoá đào nương nói cười 
Cổ thuyền áo lụa, gấm ngời yếm xưa 
Câu ca dao bị bỏ bùa 
Tôi ngồi chay tịnh ngỡ chùa không tên 
  
Một đoá đào nương ủ len 
Cụng li, rượu sánh tràn lên ca từ 
Khúc hát nào cũng bị thư 
Căng hồng nốt ảo, trót hư thơ này 
  
Đà Lạt, một dốc phố say 
Tìm đâu nét thật nơi đây cõi trời 
Rủ nhau thả bước rong chơi 
Đỉnh đồi – đỉnh sóng, nổi trôi giấc đùa ! 
  
Trần Xuân An 
9: 38’,07.09 HB8 
Viết tại Nhà Sáng tác Đà Lạt 
  
  
  
ĐÀ VÀ LẠT 
  
Cạn rồi những cơn mưa, đầu tháng chín 
Đà Lạt càng xanh, nắng lạnh quãng chiều 
Đêm ngát xanh, mỗi vầng trăng ngời sáng 
Trang giấy ban mai, xanh biếc lời yêu? 
  
Vẫn Đà Lạt giữa mùa thu nguyệt lịch 
Thoang thoảng đâu đây thoáng gió cổ thi… 
Thơ ngừng lại, đẩy anh về phố chợ 
Cà phê, trống cơm, hoa níu chân đi 
  
Anh tìm gặp Hồ Xuân hương thuở đó (*) 
Bà vẫn xa. Sót vạt áo xanh lam 
Một thuở rong rêu, không ai buồn giặt 
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Giờ óng lên, óng từng sợi tơ tằm? 
  
Anh cười anh, như chưa từng đọc sách 
(lần đầu tiên anh quên hết sách rồi!) (*) 
Như lũ trẻ say trăng cười vỡ trống 
Thuở vỡ ra: Đà Lạt – phố trên trời! 
  
Lại vỡ ra: phố trời cao – Đà Lạt 
Ai mặc áo đà, ăn lạt, xa kia (**) 
Anh chợt hiểu, ném mớ ba mớ bảy 
Hồ Xuân Hương thanh thoát cõi đi về 
  
Đà Lạt tuyệt vời mùa mưa ấm áp 
Càng Đà Lạt hơn: cuối chạp ra giêng 
Trăng tuổi thu non, nửa dương (Xuân) tục 
Nửa âm (là Hương) hẳn vẫn rất thiền (*). 
  
Trần Xuân An 
7-8.9 HB8 
Viết tại Nhà Sáng tác Đà Lạt. 
  
(*) Địa danh chính thức có nghĩa là hồ nước Xuân Hương, nhưng có lẽ người đặt tên đã cố tình 
gợi lên sự đồng nhất giữa hồ nước ở trung tâm thành phố Đà Lạt với nhà thơ Hồ Xuân Hương, 
“Bà chúa thơ Nôm” (danh xưng tôn vinh của Xuân Diệu) và cũng là tác giả tập thơ “Lưu hương 
ký”. Về khía cạnh khác, không một tư liệu nào ghi nhận Hồ Xuân Hương có thời gian sống thiền 
như một cư sĩ, ni sư, cho dù gần đây có một số nhà nghiên cứu xem “Đồ Sơn bát vịnh”, tám bài 
thơ viếng cảnh chùa ở Đồ Sơn, cũng là tác phẩm của Hồ Xuân Hương (?). Dù sao, “Đà và Lạt” 
cũng chỉ là một bài thơ, khi viết, tôi đã khẳng định rõ: tôi tự cho phép mình bông đùa với thiện ý 
và lòng kính trọng. TXA. (Bổ sung chú thích: 02-10 HB8). 
 
(**) Địa danh phiên âm từ địa danh gốc, tiếng K’Hor: Từ Đạ Lạch (suối Lạch), trở thành Đạ Lát, 
Đa Lát rồi Đà Lạt. (Bổ sung chú thích: 02-10 HB8). 
  
  
  
NHÀ THƠ VÀ LANG BIANG 
  
Với chiếc xẻng là ngọn bút 
Người viết đào từ dòng đầu – mặt đất – đến đáy trang… 
Như nhà leo núi xuất phát từ chân núi 
Từng bước nhọc nhằn, chạm trán với mây ngàn 
  
Xe đưa lên lưng chừng Lang Biang (*) 
Chúng ta trở thành du khách 
Chiêm nghiệm tháng năm đào từng lớp đất 
Vỉa sâu như tầm núi cao 
  
Nhưng không phải trời ban đất trao 
Kim cương trong lòng, hổ phách sau vầng trán 
Kỉ niệm chết kết tinh, tư tưởng sống ứa trào 
Trong mỗi đời người, có những giờ khắc nào chăng 
                         tính bằng sức bay ánh sáng? 
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Lang và Biang không làm văn chương 
Tình yêu hai người dựng nên đỉnh cao vòi vọi 
Lang Biang, âm vang lóng lánh kim cương 
Thuốc thần kì cho những đôi trái tim tức tưởi 
  
Chúng ta sống thấp thua hình tượng của chúng ta (**) 
Sống nông cạn thua bao điều trăn trở 
Chỉ là hạng hai: đỉnh núi Ra Đa (*) 
Như địa đạo hồn người, chưa tận cùng, ngạt thở! 
  
Trần Xuân An 
Sáng 09.09 HB8, lúc 9 -10:31’, 
viết tại Nhà Sáng tác Đà Lạt 
  
(*) Núi Lang Biang (Lang Bian): 2163m 
Núi Ra Đa: 1932m (độ cao tính từ mặt biển). 
 
(**) Hình tượng nhân vật, hình tượng tác phẩm. 
  
  
  
BIẾN MẤT, ĐÔI KHI 
  
Phố trời không bao giờ bạc tóc? 
Trăm năm biếc giữa nghìn năm xanh 
Em Huế trắng đã hồng Đà Lạt 
Khiến ai, trót già cỗi, sao đành! 
  
Đà Lạt chỉ vài ngày biến mất 
Mù sương sa, mây lấp phố đồi 
Tóc đôi khi tím len trắng lụa 
Em che hồng má đỏ và môi 
  
Tuổi trẻ tôi bỗng dưng thất lạc 
Nhìn vào trí nhớ, mắt trông xa: 
Gã trai nào quàng vai em đọc 
Thơ tình tôi mới viết hôm qua! 
  
Nhắm mắt, cho lang thang kỉ niệm 
(sớm mai trại viết đã đi hoang!) 
Cúi xuống, kính trên bàn, ai đó? 
Tóc còn xanh so với giấy chăng? 
  
Tôi biến mất khỏi tôi, tìm nắng 
Lên đồi thông và xuống lũng hoa 
Thời gian có là len và lụa 
Liệu gặp em tôi vẫn nhìn ra? 
  
Trần Xuân An 
05: - 06:50’, 12.9 HB8 
Viết tại Nhà Sáng tác Đà Lạt 
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NGÔNG TẾU 
VỚI HAI CÂY TÙNG TRƯỚC SÂN 
  
Kinh ngạc, sững sờ, chắp tay kính 
Gốc tùng, ngàn sợi gỗ vấn giằng 
Trên đời, vạn loài cây thớ dọc 
Duy các ngươi quá đỗi hiên ngang 
  
Ngang tàng, lặng lẽ gồng, vỏ toác 
Hay để xích thừng cho ấm chăng? 
Ta lùi lại, thấy tùng trăm ngạnh 
Lao lên trời, tên vút, thẳng băng 
  
Bỗng tùng hoá uy nghiêm đài tháp 
Nghìn xưa sau Tổ quốc ghi công 
Ta xin biến thành lư nhang thép 
Tóc dựng lên, toả khói, mênh mông 
  
Bạn thơ bảo: trong tùng thớ dọc 
Ta mỉm cười: đặc ruột thẳng lòng 
Chất dọc ngang đúc thành xương thịt 
Máu hổ phách cuồn cuộn vàng ròng 
  
Các ngươi nhắc ta thương Nguyễn Trãi 
Nguyễn Trãi xa, tùng lại rất gần 
Cũng muốn kết các ngươi làm bạn 
Tùng cao, ta… chồng sách kê chân! 
  
Ta khiêm tốn để tùng đừng ngại 
Riêng đỉnh thơ ta có ngót ngàn 
Trần Xuân An, tùng ơi, nhớ nhé 
Dọc bên ngoài, trong khá ngông ngang! 
  
Trần Xuân An 
13 -14:40’,12.9 HB8 
Viết tại Nhà Sáng tác Đà Lạt 
  
  
  
GÓC CHIỀU BẢO TÀNG LÂM ĐỒNG 
  
Nhân dịp tham quan hai ngôi nhà sàn Chiau Mạ, K’Hor; 
Tặng thuyết minh viên: cô gái Rơ-ông Ben Len-ni (gốc xứ Lang Biang) và anh Đăng Toàn.  
TXA. 
  
Vào nhà, quỳ trước cây nêu 
Mượn em cần rượu, toả đều tứ thơ 
Ngước trông lên dưới trang thờ 
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Cánh liền đôi phượng bao giờ, còn bay 
  
Ai về ở rể bên này 
Nguyện đời giữ lửa, thóc đầy gùi hương 
Gian kia pạp mea nồng thương (*) 
Giàn treo ngô giống, phên buồng: nia tim 
  
Nỏ tên xà gạt lắng im 
Ú chum vịm choé đợi tìm cồng chiêng 
Yêu xưa, dải khố treo nghiêng 
Váy hoa văn trắng, áo viền đỏ tươi 
  
Ra thang bước xuống triền đồi 
Tôi trẻ nhỏ trước mặt trời âm vang 
– chiêng ngân – hướng vạn buôn làng 
Ai về nguồn với bảo tàng cùng em? 
  
Trần Xuân An 
23:40’,12.9 HB8 
Viết tại Nhà Sáng tác Đà Lạt 
  
(*) Pạp, mea: cha, mẹ. 
  
  
  
RỪNG NON BỘ MÊNH MÔNG 
  
Viết tặng hướng dẫn viên Lưu Do và các nhà văn cùng đoàn 
TXA. 
  
Ta về lại với thiên nhiên (*) 
Chào nguồn Suối Tía đọng Tuyền Lâm xanh 
Lối rừng thả bước uốn quanh 
Nhà chim treo tận trên cành ngọn thông (**) 
Bắc thang trăm bậc xa trông 
Ngó gần xuống bếp lửa hồng chờ ai 
  
Ta về rừng núi sớm mai 
Chào khe trời ngọt vỗ hoài tiếng xưa 
Này đây cầu gỗ nguyên sơ 
Chờ chân ai rẽ niềm mơ lối tình 
Người đi về phía của mình 
Dáng trường tay chắp xinh xinh ngực đồi 
  
Ta về buôn gặp nụ cười 
Chào đôi mắt thẳm nghìn đời rừng thiêng 
Già làng ngước trán nghiêm hiền 
Trẻ tìm từ đáp má nghiêng thẹn thùa 
Ẩm trầm mẹ giã, bắp thưa 
Cà phê đỏ hạt phiền mùa dần vui? 
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Ta về nghe tiếng ngọt bùi 
Chào em sơn nữ mang gùi làm duyên 
Bạn thơ ghi ảnh dành riêng 
Cánh tay măng mịn thuộc quyền người xa! 
Này thổ cẩm Đạ R’Hoa 
Hay ai Tùng Nghĩa làm quà gửi em? 
  
Ta về hồ biếc, bên thềm 
Chào voi hiền hậu vòi thèm mía lau 
Bỗng dưng quặn nhớ rừng sâu 
Pongour xưa hú bạc đầu Núi Voi 
Vang lên hăm lăm năm rồi 
Vọng từ cây cỏ bồi hồi Đá Tiên 
  
Ta về soi ảo bóng thiền 
Sắc như non bộ bên triền đời không: 
Hồng hoang sinh thái cõi bồng 
Cho du khách giũ long đong phố phường 
Chợt trưa chim chóc kêu thương 
Ảo thanh nào giữa vô thường Nam Qua 
  
Ta về nhìn lại lòng ta 
Một thời đói, đói củi và đói ăn 
Đến bạn thơ cũng giỏi săn 
Chim trời lìa phố, rừng dần vắng chim 
Khúc ngo dồn nhựa, ruổi tìm 
Trăm cây thông ngã, không kìm rừng đau 
  
Ta về ngồi xuống ngó nhau 
Kia chăng giả tướng? Đó đâu giả hình? 
Học trong ảo hoá chút tình 
Thương qua tiếp thị thoáng xinh hư huyền 
Tạ ơn núi đứng xanh nghiêng 
Ta rao rất thật, báo chuyền tay ai. 
  
Trần Xuân An 
05: -13:55’,14.9 HB8 
Viết tại Nhà Sáng tác Đà Lạt 
  
(*) Bảng treo ven đường: “Come back to the nature”. 
 
(**) Nhà sàn trên cành cây cao, gần ngọn thông. 
  
  
  
THIỀN KHÁCH 
  
Tiếng còi tàu réo ngày xa 
Thuở ga ngập cỏ, lòng ta đường cùng 
  
Trời Đà Lạt vẫn không ngừng 
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Thoắt sớm mai đã chập chùng nắng trưa 
Chuyền tàu Trại Mát lạnh lùa 
Trôi trong mơ trôi bốn mùa sáng nay… 
  
Vườn hoa cắm trại che ngày 
Đêm cho đất ngủ giấc say hồng hào… 
  
Đến ga Trại Mát rồi sao 
Lên chùa, tôi nhé, cho cao mắt nhìn 
  
Ngoài chùa, lòng lọc như phin 
Thấy trong bã chữ chưa in cặn nhiều 
Tiểu trong sân quét lá kiêu? 
Chín năm ngó vách, triết siêu ngoảnh đời? 
  
Vào bên tịnh thất, tôi ơi 
Trước cây hồng, gột thơm lời yêu em 
  
Lên tàu, tàu lướt êm êm 
Về ga, lòng bạn cũng mềm trang kinh 
Chuỗi lần đừng lẫn tên mình 
Tù và, mua nhé, vỡ thinh không nào 
  
Vỡ mưa hồng chốn lao xao 
Tù và thổi nắng ngọt ngào vô thanh. 
  
Trần Xuân An 
15: -16:40’, 14.9 HB8 
Viết tại Nhà Sáng tác Đà Lạt 
  
Xem tiếp phần 2: 1 bài hỏi – đáp; phần 3: 1 truyện ngắn 
  
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-17 
  
Đưa lên WebTXA.: PDF., lúc 8 giờ, 22-9 HB8 
  
______________________________ 
  
 ► 22-9 HB8 (2008): Từ ngày 06-9 đến 21-9-''08, Hội Nhà văn TP.HCM. đã tổ chức trại viết văn 
chương cho 15 hội viên (Nhật Quỳnh, Ngọc Tuyết, Kim Quyên, Kim Liên, Kim Anh, Trần Trí 
Thông, Nguyễn Tố Hoài, Mường Mán, Nguyễn Lương Hiệu, Đức Ánh, Lê Ngọc Rệ, Trần Xuân 
An, Phan Ngọc Thường Đoan, Phạm Thị Ngọc Liên), do nhà văn Trần Thanh Giao làm trưởng 
đoàn. Địa điểm: Nhà Sáng tác Đà Lạt (thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch). Trong những ngày 
đầu, các nhà văn Lê Văn Thảo, Triệu Xuân, Hoàng Đình Quang cũng có mặt. Trại viết đã được 
sự quan tâm chu đáo của ông Dương Văn Thắng (phó giám đốc, quyền giám đốc Nhà Sáng tác 
Đà Lạt) và toàn thể cán bộ, nhân viên thuộc cơ quan (cô Trang, cô Xuân...). Các quan chức lãnh 
đạo thuộc các ban, ngành, hội liên quan của tỉnh Lâm Đồng (ông Khuất Anh Phương, nhà 
thơ Trần Ngọc Trác, nhà văn Lê Công...) cùng các nhà nghiên cứu, sáng tác (TS. Phạm Quốc 
Ca, nhạc sĩ Dương Toàn Thiên, cử nhân Ma Nhung...), các phóng viên (Đỗ Quyên, Nguyên...), 
các cây bút trẻ (Hạnh...) và hướng dẫn viên, thuyết minh viên (Lưu Do, Đăng Toàn, Rơ-ông Ben 
Len-ni...) sở tại cũng đã bày tỏ sự ưu ái đặc biệt đối với đoàn nhà văn, nhà thơ TP.HCM.. Trại 
viết đã bế mạc vào ngày 20-9-''08. Đoàn đã lên xe trở về vào sáng 21-9-''08, và đến nơi vào lúc 
khoảng 15 giờ chiều cùng ngày.  
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Bài 22 
 
  
Phần 2 / NhaSTDaLat:  Hỏi - đáp 
  
GIAO LƯU VỚI NHỮNG NGƯỜI VIẾT TRẺ TUỔI TẠI LÂM ĐỒNG (*) 
  
Câu hỏi:  
  
Đã đi một chặng đường khá dài với thơ, tại sao ông lại bước vào địa hạt tiểu thuyết, rồi 
lại dấn sâu hơn vào vùng đất nhiều người ghé thăm, ít người trụ lại là sử học? 
  
Phải chăng ông cho rằng: sử học chính là phương thuốc chính, đặc hiệu để chữa lành 
những vết thương chiến tranh và hậu chiến? 
  
Trả lời:  
  
Hai câu hỏi nhưng thực chất cũng chỉ là một mà người bạn viết trẻ vừa nêu ra đã khiến 
tôi phải nói lời cảm ơn bạn, vì tôi nghĩ, ít nhiều bạn cũng đã đọc được những tác phẩm 
của tôi, về sáng tác cũng như khảo cứu. Xin tách ra làm ba điểm chính: 
  
1/ Thơ là tiếng nói kết tinh đồng thời là những phát ngôn mà chủ thể của chúng chính là 
cái tôi trữ tình của người làm thơ. Là tiếng nói kết tinh, nên không nhiều (so với số trang 
văn xuôi) và không thường xuyên; do đó không thể có nhà thơ chuyên nghiệp (hiểu định 
ngữ “chuyên nghiệp” theo kiểu “tám giờ vàng ngọc” cho mỗi ngày) (**). Là phát ngôn 
nghệ thuật của cái tôi trữ tình, thơ dẫu viết về những gì khách quan nhất vẫn nhuốm 
đượm nét chủ quan. 
  
Người đọc thơ, tuyệt vời nhất, phải là người đồng thanh, đồng khí, bởi vì thơ là kết tinh, 
nói ít hiểu nhiều, gợi nhẹ cảm sâu. Tôi lại muốn trải bày với số đông. Để đến cùng đông 
đảo người đọc với ý thức tự trải lòng mình ra, tôi chuyển những tâm cảm thơ thành tiểu 
thuyết; tuy chưa chuyển hết tất cả nhưng cũng được một phần lớn những tâm cảm ấy. 
Và với tiểu thuyết, tôi có thể nói tôi là người viết chuyên nghiệp, dành trọn vẹn thời gian 
cho những trang viết. 
  
Viết tiểu thuyết, người đọc có thể thấy tác giả khách quan hơn; và chính tác giả cũng cố 
tình khách quan hoá bản thân trong trường hợp tác giả chính là một trong các nhân vật 
của tác phẩm mình (khách quan hoá trong chừng mực nào đó, có thể). 
  
2/ Theo tôi, sử học không phải là địa hạt nhiều người ghé qua, ít người trụ lại. Tôi chỉ 
đồng ý là so với văn học nghệ thuật, sử học ít người hơn. Để chứng minh cho điều này, 
ta có thể thấy là hiện nay hầu hết các tỉnh thành đều đã thành lập hội khoa học lịch sử, 
mặc dù số người sưu tầm, khảo cứu ở mỗi hội không nhiều. 
  
Tôi bước vào lĩnh vực sử học là bởi những thôi thúc bên trong của bản thân trước các 
vấn nạn sử học của dân tộc Việt Nam chúng ta, đặc biệt là trong giai đoạn cận – hiện 
đại (1858 – 1975…). Nói rõ ra là không thể không hiểu sâu thời mình sống, cụ thể là các 
thời đoạn cuối và sau cuộc chiến tranh 117 năm (hay 131 năm), tôi phải nghiên cứu lịch 
sử trong giới hạn đó. 
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Một nguyên nhân khác, đó là nhu cầu của một hậu duệ: minh oan cho cụ Tổ của mình, 
một cách khách quan, khoa học. Tôi thông qua việc khảo cứu một nhân vật lịch sử để 
tái hiện lại giai đoạn lịch sử nửa sau thế kỉ XIX (1858 -1885/1886). Từ đó, tôi cho rằng 
tôi đã có thể hiểu giai đoạn sau của cuộc chiến tranh 117 hay 131 năm (1885 – 1945 – 
1975…). 
  
Nói một cách vắn tắt: Con sông Bến Hải (Vĩ tuyến 17) không phải chỉ trở thành giới 
tuyến – vết thương của đất nước từ 1954 đến 1975, mà nó đã bắt đầu hiện hữu từ khi 
người châu Âu sang truyền đạo Thiên Chúa cùng một lượt với sự tác quái của chủ 
nghĩa thực dân Phương Tây (từ thế kỉ XVI). 
  
3/ Tôi khẳng định khoa học lịch sử trong chiến tranh không được khách quan. Người 
Pháp, người Hoa, người Mỹ, người Nhật... và cả giới sử học của chúng ta (Đàng Trong, 
Đàng Ngoài; Miền Nam, Miền Bắc; quốc nội, hải ngoại) (***) không khách quan, theo lập 
trường của mỗi phía. Nó là một trong những tác nhân làm trầm trọng thêm vết thương 
chiến tranh và hậu chiến. Nhưng cũng chỉ chính sử học mới là phương thuốc đặc hiệu 
nhất để chữa khỏi vết thương ấy. Vấn đề là trả lại đặc tính khách quan, khoa học cho sử 
học. 
  
Tôi nghĩ người cầm bút sáng tác văn chương, nghệ thuật cần có một nền tảng sử học 
vững chắc và sâu, thật sâu, để cảm xúc, tư tưởng không sai lạc, nhằm có những hình 
tượng chân thật, có giá trị khách quan, đầy sức thuyết phục. Đó là thần dược để chữa 
lành những vết thương chiến tranh và hậu chiến (cũng để tầm vóc và thực chất chiến 
thắng thêm lớn lao, sâu thẳm). Trong chiều hướng đó, mỗi người bên này hay bên kia 
giới tuyến 17 (1954 – 1975) sẽ gần nhau hơn, đoàn kết vững bền hơn: vững bền trên 
nền tảng SỰ THẬT LỊCH SỬ. 
  

Trần Xuân An 
Lúc 05:, ngày 11.9 HB8 

Viết tại Nhà Sáng tác Đà Lạt 
  
  
(*) Rất tiếc là cuộc giao lưu chỉ được thực hiện một phần ba (5/15 hội viên - trại viên). 
 
(**) Nếu hiểu cho thật chặt chẽ theo danh từ là như vậy; tuy nhiên, trong thực tế, các nhà thơ làm 
bất cứ việc gì cũng chỉ để làm thơ, vẫn là những nhà thơ chuyên nghiệp. 
 
(***) Có bổ sung thêm cho đầy đủ so với bản đã nộp cho ban tổ chức (22 & 23-9 HB8). 
  
  
Xem lại phần 1: 9 bài thơ; xem tiếp phần 3: 1 truyện ngắn 
  
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-17  
  
Đưa lên WebTXA.: PDF., lúc 8 giờ, 22-9 HB8 & 6 giờ 37, 23-9 HB8 
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Bài 23 
 
  
Phần 3 / NhaSTDaLat: Truyện ngắn 
  
HẬU CHIẾN, KHÔNG RIÊNG AI 
  
Trần Xuân An 
  
1 
  
            Sau một chốc hửng nắng, trời lại mưa nhẹ hạt rồi nặng dần lên. Không thể đi 
tiếp, ông Sao và hai người bạn của ông dừng chân, núp mưa dưới mái hiên một hiệu 
tân dược. Cả ba người đàn ông đều nghĩ là cuộc dạo phố Đà Lạt đã đến lúc phải 
ngừng. Họ bàn với nhau là nên gọi một chiếc taxi hay nên ghé vào quán cà phê gần 
nhất nào đó. Trong khi còn phân vân, ông Trường bước hẳn vào hiệu tân dược, hỏi 
mua loại thuốc ông thường dùng mỗi khi cái bụng làm ông khó chịu. Bất giác, ông Sao 
nhìn vào, bắt gặp một người đàn bà còn khá đẹp với dáng người thon thả như một cô 
gái đang ngồi bên bàn nước nhỏ, cúi mặt đọc vào cuốn sổ lớn để mở, chốc chốc lại nhìn 
lên với đôi mắt tìm kiếm ở các ngăn tủ đựng thuốc. Sau quầy gỗ lắp kính, một người 
đàn bà khác, với chiếc áo trắng y tế, mặc bên trong áo ấm không cài nút, hình như đang 
chờ người đàn bà vừa đọc vừa tìm kia để lấy một loại thuốc nào đó xuống, đặt trên mặt 
quầy. Khi ông Trường bước vào, cuộc kiểm tra, có lẽ vậy, cũng ngừng lại. 
  
            Không hiểu vì sao ông Sao không thể quay mắt sang chỗ khác. Ánh mắt ông 
như dán chặt vào gương mặt đàn bà vẫn còn nhan sắc kia. Hình như đó là một người 
đã từng quen biết với ông từ nhiều năm về trước. Và có lẽ vì ánh mắt đăm đắm của ông 
Sao, linh tính khiến người đàn bà gấp nhanh cuốn sổ lại, nhìn thẳng vào ông. Bà không 
chỉ nhận ra dáng tuổi trạc trên năm mươi của ông Sao, nên bà vụt đứng dậy, quên cả 
việc cần phải giữ gìn, ý tứ như vốn có. 
  
            - Ông… Thầy có phải là thầy Sao không ạ? – Người đàn bà nói nhanh với vẻ vui 
mừng, khi bất giác đã bước vội ra chỗ ông Sao và ông Nguyên Việt đang đứng -. 
  
            Ông Nguyên Việt, khoảng trên sáu mươi tuổi, mỉm cười, nụ cười pha lẫn nét tò 
mò và thú vị về cuộc gặp gỡ bất ngờ này. Trong khi đó, ông Sao biết mình đã không 
nhìn lầm. 
  
            - Đúng rồi, tôi là Sao. Và tôi tin chắc… cô là Cúc Trắng, em gái của Hồng Vàng. 
  
            - Dạ, thầy vẫn chưa quên. - Bà Cúc nói, với nụ cười vỡ ra thành tiếng -. Em rất 
vui vì thầy chưa quên hai cái tên dân dã, mộc mạc đó. 
  
            Ông Trường đã bước ra sau khi mua xong mấy viên thuốc. Ông đứng sững. 
  
  
2 
  
            Ông Sao và hai người bạn của ông đã sẵn sàng đến nơi bà Cúc đã mời hôm 
trước, sau cuộc điện thoại của bà Hồng nhắc lại lời mời. Họ đang ngồi quanh một chiếc 
bàn nước ở tiền sảnh khách sạn. 
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            Ông Sao hơi ngã đầu ra phía sau, đôi mắt nhìn lên một góc trần đúc. Thật ra ông 
không nhìn vào đâu cả. Ông Sao đang nhớ về những năm tháng cũ, thuở ông còn là 
một giáo viên trẻ của một trường trung học phổ thông tại một huyện lị không xa Đà Lạt 
lắm. Ngày ấy, Sao thường được Phòng Phổ thông thuộc Sở Giáo dục Lâm Đồng điều 
động lên Đà Lạt, mỗi đợt khoảng năm bảy ngày hay nửa tháng, và thường được sắp 
xếp chỗ ở tại Trường PTTH. Bùi Thị Xuân. Trong những dịp ấy, Sao tình cờ quen biết 
hai chị em Hồng Vàng và Cúc Trắng, nữ sinh lớp mười hai và lớp mười. Nhưng chắc 
chắn trong họ sẽ không lưu lại những gì thường được gọi là kỉ niệm, nếu không có vài 
ngẫu nhiên khác. 
  
            Bây giờ, sau hơn hai mươi bảy năm, ông Sao cảm thấy có chút gì đó gần như là 
cảm giác xấu hổ pha lẫn với buồn cười đang dấy lên nhè nhẹ trong lòng ông, khi ông 
đang ở trong những giây phút sắp gặp lại hai nữ sinh ngày ấy. 
  
            Ông Nguyên Việt và ông Trường có lẽ đều nghĩ bạn của họ – ông Sao – đang 
chìm vào hồi ức thơ mộng hoặc cao quý về chính Sao với hai chị em Hồng Vàng, Cúc 
Trắng. Họ không thể đoán được tâm trạng của bạn. 
  
            Cắt ngang sự im lặng của các ý nghĩ ở ba người đàn ông, một người vận đồng 
phục của một hãng taxi từ ngoài tiền sảnh bước vào, khẽ chào, chìa ra một tấm danh 
thiếp: 
  
            - Bà Hồng ở địa chỉ này mời quý ông lên taxi, bà đã gọi sẵn, để đến nơi đó. 
  
            Ông Sao cầm lấy tấm danh thiếp của bà Hồng, đọc lướt qua, và gật đầu. Ông 
mời hai người bạn cùng ra xe. 
  
            Qua vài quãng đường đồi dốc, hai bên là các biệt thự đầy hoa và các triền 
thông, chiếc taxi chạy vào cổng một tiệm cà phê thanh lịch, sang trọng, đỗ lại trên sân. 
  
            Khi ba người đàn ông bước ra khỏi xe, hai chị em Hồng Vàng, Cúc Trắng với hai 
nụ cười tươi tắn, rạng rỡ đã đứng ở chân bậc cấp của biệt thự cà phê để đón họ. Một 
tiếp viên đi nhanh đến người tài xế, chỉ một thoáng đứng lại cúi đầu chào khách, rồi 
bước tiếp. Không cần nhìn ngoái lại, họ biết tiếp viên ấy đang thanh toán tiền xe. 
  
            Sau những lời chào hỏi niềm nở khiến ông Sao vừa cảm động, vừa vui mừng, 
quên bẵng cảm giác xấu hổ pha lẫn buồn cười dấy lên trong lòng ông hồi nãy, họ bước 
hẳn vào phòng khách gia đình ở phía sau. 
  
            Ông Sao không ngờ hai nữ sinh gặp nhiều khó khăn về đời sống năm nào bây 
giờ lại giàu có, thành đạt đến thế. Ông bất giác mỉm cười với ý nghĩ của mình, quyết 
định cứ để mặc cho tình cờ đưa đẩy, xem thử ông sẽ còn trải qua những gì trong cuộc 
gặp gỡ này và trong hơn mười ngày ông cùng hai người bạn còn ở lại Đà Lạt. Cũng 
trong một thoáng, ông giật mình, tự hỏi, liệu sau cuộc gặp thứ hai với Cúc Trắng, chính 
là lần đầu gặp lại Hồng Vàng đang diễn ra, còn có cuộc gặp gỡ nào nữa không? 
  
  
3 
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            Nhìn vào bức tranh được sao chép lại từ một kiệt tác hội hoạ nổi tiếng, thường 
thấy ở các quán cà phê – cái nhìn không chủ ý -, ông Sao cảm thấy thật khó trả lời câu 
hỏi của bà Hồng. Đó là câu hỏi hơi lạnh của một người đàn bà ở tuổi bốn mươi lăm. Chỉ 
có thể hỏi như thế với âm sắc tỉnh táo như thế, khi một người nữ đã trải qua nhiều cảnh 
đời với nhiều cảm xúc, tâm trạng, đến độ đã đạt được một bề dày bản lĩnh! Tuy vậy, 
trầm ngâm khá lâu, ông thấy cần phải nói câu nào đó thay vì câu trả lời. 
  
            - Sau lần chúng ta gặp lại nhau ở biệt thự cà phê của em, tôi không hiểu tại sao 
tôi lại tự động mời riêng em đến quán cà phê nhỏ bé này.- Ông Sao nói, cố gắng mỉm 
cười -. Tôi không còn trẻ nữa, em cũng không còn là cô sinh viên năm thứ hai. Và điều 
cay đắng nhất là tôi không thể ngờ em lại hỏi tôi một câu hỏi tàn nhẫn, lạnh lùng như em 
vừa hỏi. 
  
            Bà Hồng cúi mặt xuống bàn nước, ngón tay bà xoay xoay chiếc tách trên dĩa sứ 
một cách vô thức. Bà tự biết, chính bà đã tàn nhẫn, lạnh lùng quá đáng, khi bất giác bật 
ra câu hỏi “Thầy mời em đến cái quán ngày ấy chúng ta thường tới để làm gì?”. Ở ngần 
này tuổi, bà còn vụng về đến thế sao, khi muốn bày tỏ một thái độ nào đó để khỏi bị xem 
thường? Không, bà Hồng tự biết năng lực ứng xử không đến nỗi nào của bà. Có điều, 
trước người thầy giáo chỉ dạy bà vài buổi thời trung học và cũng là người bà đã chịu ơn 
vì mẹ của mình, người đang ngồi đối diện với bà trong lúc này đây, bà bỗng trở nên 
luống cuống, thô kệch trong lời nói. Bà không muốn đẩy xa hơn ý tưởng. 
  
            Một đàn chim sẻ sà xuống trên lối sỏi trắng trước hiên quán, lại vụt bay đến 
luống hoa gần đó. Bóng dáng đàn chim và tiếng reo lích rích vui tai của chúng khiến cả 
hai người có cảm giác được thoát khỏi không khí hơi nặng nề vừa thoáng bao phủ lấy 
họ. 
  
            - Em xin lỗi thầy… - Bà Hồng đỏ mặt, và bà tự ý thức về nhược điểm của mình, 
bà không thể che giấu nổi cảm xúc trước người đàn ông thường khiến bà xúc động 
trong những tháng ngày xưa cũ ấy, người mà bà đã gọi từ bao giờ bằng từ “thầy” đầy 
tôn kính theo phong tục -. Em không ngờ em đã buột miệng ra câu hỏi ấy. Chắc thầy đã 
biết, Đà Lạt chỉ là một thành phố nhỏ, một cái hắt hơi ở hồ Than Thở cũng có thể được 
nghe thấy tại thác Cam Ly. Dẫu sao, một người đàn bà đã có chồng con như em cũng 
phải giữ gìn, ý tứ. 
  
            Ông Sao mở to đôi mắt, mỉm cười, cảm thấy niềm vui đang tràn ngập trong lòng 
mình, xua hết những ý nghĩ  u ám vừa rồi. Ông quyết định sẽ không thú thật với bà 
Hồng điều ông dự định sẽ nói. Như thế là không lương thiện chăng? Dẫu sao ông cũng 
đã không lương thiện với hai chị em Hồng và Cúc, với cả bà mẹ của họ – ông mới được 
họ cho hay là chỉ mới mất cách đây vài năm. Đã không lương thiện với họ suốt hai mươi 
lăm năm nay, thì tiếp tục không lương thiện thêm một thời gian nữa, có sao đâu. Ông 
Sao nghĩ vậy. Nhưng ý nghĩ ấy ngay lập tức bị xua tan trong lòng ông. Tâm trạng này 
khiến ông cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ. 
  
            Bà Hồng rút khăn tay từ túi xách, thấm vội hai giọt nước mắt đã trào ra nơi đôi 
khoé mắt của bà. 
  
            - Tôi không ngờ cuộc đời lại đưa đẩy, run rủi thế nào đó, để chúng ta lại có dịp 
gặp nhau.- Ông Sao nói như để lấp đầy khoảng trống -. Tôi nghĩ mình đang là hai mươi 
lăm, hai mươi sáu tuổi, và em chỉ  mười tám, mười chín. 
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            - Năm em hai mươi tuổi mới đáng nhớ… 
  
            Ông Sao cúi đầu khi nghe bà Hồng nhắc. 
  
            - Đó là năm hai chị em em và má em đã được thầy giúp đỡ. Nhờ mấy hộp thuốc 
của thầy, má em khỏi bệnh bao tử hành hạ, và đã khỏi hẳn từ đó. 
  
            - Thuốc ấy lúc bấy giờ rất hiếm, nhưng thời này lại đầy rẫy ở các hiệu tân dược.- 
Ông Sao chợt liên tưởng đến buổi chiều tránh mưa, tình cờ gặp lại Cúc Trắng -. Em biết 
không… - Ông Sao không thể kìm lại được ý nghĩ thú nhận -. 
  
            Bà Hồng ngước mắt nhìn ông chờ đợi ông nói tiếp. 
  
            - Chỉ cách đây vài phút thôi, tôi quyết định sẽ để em và Cúc tiếp tục ảo tưởng về 
lòng tốt của tôi.- Ông Sao đã lấy lại được vẽ trầm tĩnh -. Nhưng… tôi nghĩ cần nói thật 
với em và Cúc… Thật ra, cũng chẳng có gì ghê gớm lắm, chỉ có điều tôi đã thiếu thành 
thực, lại có ý thức tô vẽ cho bản thân tôi. 
  
            - Em không hiểu thầy muốn nói gì? Thầy làm ơn nói rõ hơn. 
  
            - Không có gì quan trọng đâu. Sự thật là thế này. Mấy hộp thuốc Maalox năm ấy, 
tôi có được, không phải do tôi bỏ tiền túi ra mua từ Sài Gòn lên đây đâu, mà do một học 
sinh trường tôi dạy đã gởi biếu. Cậu học sinh ấy vượt biên sang định cư ở Canada, gửi 
quà về giúp đỡ gia đình, nhân tiện gửi biếu thầy giáo là tôi một phần. Đó là mấy hộp 
Maalox ấy. 
  
            - Nếu quả thật là vậy, thì có gì khác đâu. Gia đình em vẫn chịu ơn thầy mà thôi. 
  
            Ông Sao mỉm cười, cảm thấy nhẹ lòng. 
  
            - Tôi cảm thấy xấu hổ khi bịa ra là do chính tôi bỏ tiền ra mua. Thực ra tôi không 
tốn đồng nào cả… Tôi không muốn làm bài toán đố lớp hai ở đây. 
  
            - Chỉ vậy thôi sao, thầy? - Bà Hồng lại nén tiếng thở phào -. 
  
            - Chỉ vậy thôi. Nhưng tôi đã mắc một lỗi là tự tô vẽ thêm cho sự giúp đỡ của tôi, 
khi tôi nói tôi bỏ tiền túi ra để mua. Số tiền khá lớn… 
  
            Im lặng một lúc, bà Hồng không muốn xoáy sâu vào bản chất của việc cũ, bà nói 
tránh ra: 
  
            - Sao hồi đó có quá nhiều người đau bao tử đến thế hở thầy? Sau này, em được 
biết đó là căn bệnh có thể do căn nguyên tâm lí. Hồi ấy, bao nhiêu là lo âu, và lo sợ 
nữa… 
  
            - Đó là một trong những căn bệnh thời hậu chiến. Và ngẫm lại, không có thời 
nào kì cục như vào những năm ấy. Quà tặng nhau lại là thuốc tân dược quý hiếm hay 
vải vóc gì đó, chứ không phải là hoa hay những vật lưu niệm như sách, tượng… Thậm 
chí, người trong nước, quý nhau nhất là tặng vài lon gạo trắng. 
  
            - “Bánh mì và hoa hồng”! Thời ấy, ai cần chi hoa hồng! - Vô tình, bà Hồng nói -. 
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            - Như vậy, tôi là một kẻ quyết tâm nhịn đói để chỉ yêu hoa hồng! 
  
            Cả hai người đều bật cười và đều cảm động. Họ không ngờ mạch chuyện lại 
dẫn dắt họ đến những câu nói ý vị đến thế. 
  
            - Nhưng thầy cũng đâu có yêu hoa hồng! Thầy lừa dối hoa hồng mà! -. Bà Hồng 
bỗng nói như buột miệng, và biết không thể không nói thêm, nhưng cảm thấy lúng túng, 
không thể nói thêm một lời nào -. 
  
            Ông Sao nhìn quanh, thấy quán vắng khách, nên khá yên tâm, nhưng ông vẫn 
tiếp tục dùng ẩn dụ “bánh mì và hoa hồng”: 
  
            - Tôi yêu quý hoa hồng bằng tất cả tình yêu chân thành của tôi. Nhưng Hồng có 
hiểu giùm tôi không, tôi có lỗi là sau khi tôi ngỏ lời, Hồng gật đầu, tôi vẫn không dám xin 
cụm hoa hồng ấy về trồng. Bởi lẽ, tôi còn quá trẻ, đâu dám nghĩ đến chuyện nhà đất. 
Không có một tấc đất để cắm dùi, tôi biết rước hoa hồng về trồng ở đâu! 
  
            Bà Hồng im lặng. Bà vẫn không tin lời vừa nói của ông Sao. 
  
            - Thầy không biết thầy đã gây tổn thương cho cụm hoa hồng ấy như thế nào 
đâu, khi thầy cố tình bặt tin. Em không thể tin trên đời này lại có một loại tình yêu thiếu 
sức mạnh của nghị lực vượt khó như thế. Thầy bảo là bấy giờ thầy chưa có một tấc đất 
nào, nhưng thực ra, hoa hồng ấy không cần nhà đất thật, nó chỉ cần một tình yêu có 
thật. 
  
            - Hoa hồng trừu tượng, siêu thực! “Bánh mì và hoa hồng”! Cơm gạo và tình yêu! 
Chúng ta cần cả hai.- Chìm vào suy tưởng, ông Sao nói chậm rãi -. Vả lại, em biết 
không, ngày ấy, dẫu không rơi vào tình huống của Puskin, tôi vẫn rất yêu mến hai câu 
thơ được lẩy ra khỏi bài thơ chân thành nhất của nhà thơ đó, như hai câu độc lập. Chắc 
em còn nhớ hai câu thơ ấy. Không, chỉ cần một câu mà thôi: “Cầu cho em có được 
người tình như tôi đã yêu em”. 
  
            Bà Hồng nhăn mặt thật sự: 
  
            - Thầy vẫn còn giả dối với em sao? Nhưng dẫu sao cũng không thể cứu vãn 
được gì hết. Tất cả đã muộn. – Bà Hồng bật cười, đau đớn đến trào nước mắt -. Em 
sắp được lên chức bà ngoại rồi! 
  
            Chính câu nói cuối vừa thốt ra khiến bà sực tỉnh. Bà biết mình đã đến lúc phải ra 
về. Ngồi im lặng một lúc, sau khi chấm khăn tay vào hai khoé mắt, bà tỏ ý sẽ ra về để 
tránh sự đột ngột. Một phút sau, bà Hồng đứng dậy, từ giã ông Sao. Ông Sao đành 
ngậm ngùi gật đầu, đứng dậy tiễn bà. Không một lời hẹn sẽ gặp lại nào được thốt ra. 
  
            Trời Đà Lạt bất chợt nắng lên một cách quái ác, không sướt mướt chút nào. 
  
            Ông Sao một mình lững thững trở vào quán cá phê cách đây hai mươi lăm năm 
Sao và Hồng thường ngồi, và họ mới cùng ngồi với nhau cách đây dăm bảy phút. Ông 
không ngờ cuộc đời lại có những tháng năm và giờ phút như thế. 
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            Mười lăm ngày đã trôi qua gần hết. Ngày bế mạc hội thảo về văn học chiến 
tranh và hậu chiến sắp đến. Cho dù đây là hội thảo có hạn định thời gian khá rộng rãi, 
không vội vã trong vài ngày như các hội thảo khác, nhưng vấn đề được nêu ra, bàn luận 
trầm tĩnh hay tranh luận sôi nổi, vẫn không tránh khỏi những bỏ ngỏ. Dẫu thế, đây cũng 
là cuộc hội thảo im lặng nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Mọi người 
đều không hiểu nguyên nhân từ đâu. 
  
            Ông Sao cũng chuẩn bị tham luận, cũng đăng đàn đọc tham luận và tham dự 
không sót buổi thảo luận nào, như những thành viên khác. Ngoài ra, ông lại có dịp để 
hồi tưởng lại chuyện cũ rất riêng tư giữa ông và bà Hồng ngày ấy, cách đây đã hai mươi 
lăm năm. Nhưng ngẫm nghĩ lại, ông tự bảo, liệu có chuyện riêng tư nào thoát khỏi âm 
hưởng và dấu vết của thời thế! Một cụm hoa hồng tươi tắn hay cằn cỗi, héo rũ cũng tuỳ 
thuộc vào thời tiết, khí hậu. Một dấu hỏi tại sao được đưa ra cũng cần phải truy vấn đến 
bao nhiêu giai đoạn lịch sử trong và ngoài nước. 
  
            Ngồi trên ghế đá ở một vườn hoa, ông Sao lặng lẽ nghĩ ngợi. Trong khi ấy, ông 
Nguyên Việt và ông Trường đang tha thẩn nhìn ngắm những bức tượng của nhà điêu 
khắc Phạm Văn Hạng được trưng bày quanh đó. 
  
            Quãng xế chiều Đà Lạt bao giờ cũng se lạnh, cái se lạnh của trời đất thật tuyệt 
vời nếu không có một giọt mưa nào, đường phố khô ráo trong nắng nhạt. Ông Sao khẽ 
khép lại hai thân áo ấm trước ngực. Nghe tiếng chân bước trên lối sỏi rồi trên cỏ, ông 
quay đầu lại, bắt gặp nụ cười của ông Nguyên Việt: 
  
            - Tôi cảm thấy thú vị khi đọc tham luận của cậu về biểu tượng hai mặt trong văn 
chương nước ta thời chiến tranh và thời hậu chiến. Cảm giác thú vị ấy được nhân lên 
nhiều lần khi được nghe cậu kể lại câu chuyện giữa cậu và bà Hồng ở một quán cà phê 
thuở còn trẻ hai người thường ngồi để tâm tình.- Ông Nguyên Việt nói khi đã ngồi bên 
cạnh ông Sao -. 
  
            Ông Sao giật mình, quay phắt sang ông Nguyên Việt với ánh mắt thắc mắc: 
  
            - Giữa tham luận của tôi và chuyện thời trẻ của tôi với bà Hồng có lẽ chỉ liên 
quan trực tiếp với nhau ở biểu tượng “bánh mì và hoa hồng”. Đó là một cặp ẩn dụ đã trở 
thành biểu tượng trong ngữ cảnh nhất định. Chỉ có thế thôi. Nếu mở rộng sự liên quan, 
thì tất thảy đều liên quan trong một bối cảnh lịch sử nhất định, chẳng cứ gì chuyện tôi 
với bà Hồng ngày ấy và cách đây mấy hôm. 
  
            Ông Nguyên Việt cười khoái trá, vỗ tay vào đùi ông Sao: 
  
            - Tất nhiên cậu đã nghiên cứu kĩ về mặt lí luận cũng như trong văn chương hình 
tượng về ẩn dụ, kể cả trường dụ, nhất là “biểu tượng hai mặt”… Tuy vậy, tôi nghĩ, có lẽ 
sẽ có những kẻ diễn dịch, xuyên tạc chi tiết “mấy hộp thuốc Maalox”, nhất là mấy hộp 
tân dược ấy lại do một học sinh vượt biên gửi biếu. 
  
            Ông Sao nhếch môi nhưng không cười, dù chỉ là cái cười mỉm: 
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            - Nói thế thì không cùng! Trên đời, đáng sợ nhất là những người kém hiểu biết 
mà giỏi tung tin nhảm hoặc có quyền lực trong tay. Nhưng … anh nghĩ những kẻ đó sẽ 
diễn dịch như thế nào do kém hiểu biết về thủ pháp văn chương hay do ác ý? 
  
            - Tôi chỉ đùa, hù doạ cậu cho vui mà thôi. Nhưng biết đâu, có kẻ đã diễn dịch 
hay xuyên tạc chi tiết “Maalox do Việt kiều gởi tặng” là tài liệu phản động, gây rối nhiễu 
thông tin nào đó thì ai cấm được chúng! 
  
            Ông Sao bật cười: 
  
            - Đến thế thì quả là mạt vận! Nhưng về nguyên tắc, bất kì một ẩn dụ nào, một 
biểu tượng nào cũng ở trong văn cảnh nhất định, nó phải có những chi tiết phụ để xác 
định ý nghĩa cho nó và tính chất của nó. Không phải chi tiết nào cũng là ẩn dụ hay biểu 
tượng. Ai cũng thấy là chi tiết “Maalox do Việt kiều gửi tặng” có những chi tiết khác 
quanh nó xác định cho nó, rằng, đó chỉ là một chi tiết tả thực, chứ không phải là ẩn dụ, 
biểu tượng gì cả… - Ông Sao định giải thích thêm về biểu tượng sóng đôi “bánh mì - 
hoa hồng” để khẳng định đó là biểu tượng đúng nghĩa nhưng không phải là biểu tượng 
hai mặt, có điều ông thấy quá thừa, và ông bỏ dở câu nói -. 
  
            Một lần nữa, ông Nguyên Việt vỗ đùi bạn: 
  
            - Thế thì cậu nên yên tâm, vì cậu đã là một chuyên gia về lí thuyết đồng thời là 
một nhà văn có tay nghề điêu luyện trong thực hành văn chương. 
  
            Ông Sao mặc dù được người bạn lớn hơn về tuổi đời, tuổi văn khen, nhưng 
cũng cảm thấy hơi tự ái về ngữ điệu hơi đùa cho nhẹ bớt trọng lượng. Tuy thế, ông 
cũng mỉm cười vui vẻ. 
  
            - Chắc cậu đã biết, -  Ông Nguyên Việt nói tiếp -, có kẻ bảo rằng tai hoạ đời cậu 
là do những kẻ kém hiểu biết nhưng lại có quyền lực trong tay hoặc giỏi xúc xiểm. Đầu 
óc chúng quá nặng nề “chủ nghĩa lí lịch” lại kém kiến thức về thủ pháp văn chương, và 
khả năng cảm thụ văn chương thì méo mó, thô thiển. Chúng đặt một mũi tên giữa lí lịch 
của cậu với văn chương cậu viết. Cái mũi tên diễn dịch thô thiển, dốt nát hoặc xấu xa ấy 
đã bắn vào số phận của cậu. Và cậu đã chết ngắc ngoải hai mươi lăm năm nay. 
  
            - Nguyên nhân trực tiếp còn kinh khủng hơn nhiều! - Ông sao cười đau đớn -. 
  
            Ngoài đường, dưới ánh nắng chiều Đà Lạt như hừng đông của những phố 
phường, làng mạc miền xuôi, một chiếc xe Attila dừng lại. Bà Cúc, em gái của bà Hồng, 
ngồi trên xe cười thật tươi, đưa một tay lên vừa vẫy chào vừa báo hiệu bà đã đến như 
lời hẹn. Hai người đàn ông đang bàn chuyện và cả ông Trường đang ngắm tượng điêu 
khắc đằng kia đều đưa tay chào bà Cúc. Đứng dậy, ông Sao vẫn nói tiếp ý nghĩ vừa 
thoáng hiện trong đầu, như chưa dứt khỏi mạch chuyện: 
  
            - Dược sĩ Cúc Trắng này kiểm tra chủng loại và chất lượng thuốc ở hiệu thuốc 
tân dược mà bà ta cho thuê bằng, bà ta đứng tên chịu trách nhiệm, chẳng nhằm nhò gì 
nếu so với hải quan - các đội kiểm soát cửa khẩu. Họ xé từng thùng quà, giũ từng xấp 
vải, bóc từng hộp thuốc, thậm chí đập vỡ dăm bảy viên thuốc họ lấy ra từ vỉ khằng 
nhôm rồi lấy mẩu đưa cho phòng phân chất. - Vừa bước ra lề đường, ông Sao vừa nói -
. 
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            Bà Cúc thấy nét căng thẳng còn vương trên mặt hai người đàn ông khi họ chào 
hỏi bà, nhưng bà vẫn tươi cười, niềm nở với tất cả lòng mình. 
  
            Từ phía sau ông Trường cũng đang cười, bước tới với máy ảnh trên tay. Một 
tấm ảnh lưu niệm đã được ghi vào thẻ nhớ. 
  
            Ông Sao chợt bâng khuâng, tự hỏi thầm, không biết vài ngày còn lại của đợt hội 
thảo trên đất Đà Lạt này sẽ còn những bất ngờ nào. Ông biết đôi mắt của ông là hai 
chiếc máy ảnh kì diệu, đang ghi lại hình ảnh lúc này của bà Cúc và đangï sắp xếp vị trí 
bên cạnh hình ảnh bà Hồng mà ông đã thu nhận, trong kí ức vĩnh viễn không phai mờ 
của ông, trên những trang viết nào đó của ông, ông tin là thuộc về vĩnh cửu.  
  
            Xế chiều Đà Lạt vẫn như thể là hừng đông. 

  
Trần Xuân An 

04:, 17.9 HB8 
06: 35’, 18.9 HB8 

Viết tại Nhà Sáng tác Đà Lạt 
  
  
Xem lại phần 1: 9 bài thơ; xem tiếp phần 2: 9 bài thơ 
  
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-17 
  
Đưa lên WebTXA.: PDF., lúc 8 giờ, 22-9 HB8 
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Bài 24 
 
  
MIỆT VƯỜN QUA CÁI NHÌN VĂN HOÁ HỌC  
CỦA NHÀ NGHIÊN CỨU SƠN NAM (1926-2008) 
 
Bài 1 / 3 VeSN 
 
Trần Xuân An 
14 : 50’, 05-10 HB8 
 
I. “Văn minh Miệt Vườn”, duyên nợ chữ nghĩa và điểm sáng nhất phải tìm hiểu 
 
Có một số cuốn sách, như thể ngẫu nhiên, lại trở thành duyên nợ chữ nghĩa đối với một 
người nào đó. “Văn minh Miệt Vườn” của nhà văn đồng thời là nhà nghiên cứu Sơn 
Nam, với riêng tôi, cũng là một duyên nợ chữ nghĩa như thế. Tôi mua được và say mê 
đọc bản in lần thứ nhất, bìa màu xanh rêu úa, từ thuở tôi còn học cuối năm lớp mười, 
1971-1972, cách đây đã ba mươi sáu năm. Qua nhiều năm tháng, dăm ba lần chuyển 
đổi nơi ở, nên cùng với nhiều cuốn sách khác, ấn bản ấy bị thất lạc. Mãi đến năm 1992 
(1), “Văn minh Miệt Vườn” lại xuất hiện với bìa màu xanh lá cây, và tôi lại mua, đọc thêm 
một lần nữa. Thế rồi, sau khi đến thắp hương viếng linh cữu ông, cách đây hơn 49 
ngày, tôi lại có ý định sẽ đọc thêm một lần thứ ba cuốn sách ấy. 
 
Khi nhiều người gọi Sơn Nam là nhà văn Nam Bộ, khác với một số người cho rằng như 
thế là không xứng đáng với ông, tôi nghĩ, cụm danh từ ấy chỉ định tính, chứ không hề 
định cấp. Sơn Nam mãi mãi rất Nam Bộ, nhưng với bản sắc quê hương ấy, ông vẫn là 
một nhà văn có tầm cỡ, không những ở cấp độ quốc gia mà còn vượt xa khỏi biên giới 
đất nước. Và Sơn Nam còn được tôn vinh là một nhà Nam Bộ học uy tín, một thứ uy tín 
được hình thành, bảo chứng bởi những công trình khảo cứu của ông.  
 
“Văn minh Miệt Vườn” là một trong cả loạt sách khảo cứu Nam Bộ của học giả Sơn 
Nam. 
 
Nhiều tập truyện ngắn đặc sắc của Sơn Nam, cùng với một vài tiểu thuyết, đặc biệt là 
một bài thơ duy nhất ông công bố (2), rất nổi tiếng, vốn được dùng thay lời tựa và cùng 
tên với 3 tập truyện ngắn, “Hương rừng Cà Mau”, cho vài ba thế hệ người đọc một cái 
nhìn văn chương hình tượng về Nam Bộ, đặc biệt là về vốn sống Nam Bộ phong phú 
của ông. Sách khảo cứu Nam Bộ của Sơn Nam, trong đó có “Văn minh Miệt Vườn”, lại 
cho người đọc thấy độ sâu, tính khoa học của tri thức Nam Bộ học ở người cầm bút nổi 
tiếng này. 
 
“Văn minh Miệt Vườn” thể hiện một phần nào đó tầm nhìn văn hoá học của Sơn Nam. 
Nếu bảo rằng chỉ cần đi sâu vào cuốn sách này là đủ thấy tầm cỡ của Sơn Nam về lĩnh 
vực khảo cứu, thì quá nông nổi, vì đơn giản là tầm cỡ của ông còn thể hiện trên hai 
mươi đầu sách khảo cứu khác. Nhưng ở bài này, tôi vẫn chỉ đi sâu vào “Văn minh Miệt 
Vườn”, vì lẽ, với sự đắn đo sau những tình cờ duyên nợ chữ nghĩa, tôi đã chọn cuốn 
sách này: “Văn minh Miệt Vườn” được viết về “điểm sáng nhất”, trung tâm điểm của một 
vùng đất, nơi hội tụ những nét bản sắc đặc trưng nhất của Nam Bộ, nơi lan toả ánh 
sáng văn minh rất Nam Bộ ra các miệt đất khác quanh nó. Nói như thế, Sài Gòn – TP. 
Hồ Chí Minh, mặc dù ở trên đất Nam Bộ, nhưng vẫn pha tạp hơn, với nhiều yếu tố quốc 
gia, quốc tế hơn, do đó bản sắc Nam Bộ đặc thù có lẽ bị giảm thiểu khá nhiều. 
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II. Cái nhìn và phương pháp khảo cứu văn hoá học của Sơn Nam qua “Văn minh 
Miệt Vườn”: 
 
Sơn Nam thuộc vào một số không nhiều những người cầm bút trở thành nhà khảo cứu 
văn hoá sau khi đã là một nhà văn thành danh với hàng loạt truyện ngắn cùng một ít tiểu 
thuyết. Nói đúng hơn, ở ông, không có sự ngắt đoạn, chuyển địa hạt rạch ròi, dứt khoát, 
mặc dù ở hai địa hạt văn xuôi hình tượng và khảo cứu, khác với những người khác, ông 
rất rạch ròi, dứt khoát về phương pháp: truyện ra truyện, nghiên cứu ra nghiên cứu.  
 
Một đặc điểm của phương pháp khảo cứu của Sơn Nam, không chỉ ở “Văn minh Miệt 
Vườn”, là ông chẳng đơn thuần tiếp cận, khám khá đối tượng nghiên cứu qua việc sưu 
tập, xử lí sách báo, tài liệu ở dạng văn bản, mà còn huy động vốn sống của một người 
cầm bút vốn sinh trưởng tại vùng đất trở thành đối tượng nghiên cứu của mình. Trong 
bài “Thay lời tựa” ở cuốn “Văn minh Miệt Vườn”, Sơn Nam viết: “Ông kì lão già trên bảy 
mươi tuổi, nếu sanh trưởng ở Cái Bè, ở Tam Bình, ở Sa Đéc thì đã là một pho tượng 
“văn minh Miệt Vườn” bằng xương bằng thịt”. Đó là văn hoá ở dạng sống động nhất, thật 
nhất. Nhưng Sơn Nam còn viết rõ, ở những dòng trước đó, văn minh theo ông quan 
niệm là gì, và nhất là xác định tính nguồn cội của văn minh ấy: “Miệt Vườn là xưng danh 
sẵn có. Tiếng văn minh kèm theo phía trước là do người khởi thảo tập sách này nêu lên, 
nghĩ rằng văn minh là nếp sống vật chất, là ăn, mặc, ở, cách thức sanh nhai. Trong 
hoàn cảnh địa lí và lịch sử đặc biệt, dân Việt đã sáng tạo một nếp sống hùng mạnh, 
phóng khoáng, đã chinh phục [được]. Lẽ dĩ nhiên, nếu người Tây Ban Nha, người Nhựt, 
người Lào, người Căm Bốt gặp một hoàn cảnh lịch sử, địa lí tương tự thì họ có phản ứng 
khác, cất nhà, cày cấy theo hình thức khác. Vì họ không nằm trong nguồn văn minh Việt 
Nam”. Khi Sơn Nam viết như vậy, ông đã ý thức sâu sắc về phương pháp nghiên cứu 
của chính ông, là không chỉ huy động vốn sống từng trải, phong phú của người địa 
phương khi chọn địa phương sinh trưởng của chính mình làm đối tượng nghiên cứu, mà 
phải đặt địa phương ấy trong nguồn mạch Tổ quốc Việt Nam bốn nghìn năm với bản 
sắc không lẫn với các dân tộc, quốc gia khác; do đó, không thể không chú trọng đến lịch 
sử - văn hoá dân tộc. Và ngay trong phạm vi đối tượng nghiên cứu là “Miệt Vườn”, Sơn 
Nam cũng vừa vận dụng vốn sống, tri kiến của bản thân vừa tham khảo (song song với 
phản biện) những sách báo, tư liệu chính ông đã sưu tầm được. Ông viết: “Là kẻ hậu 
sanh, chúng tôi thử sưu tầm, sắp xếp theo thứ tự để tự học, và cho ấn hành với hi vọng 
là có thể gợi hứng cho các bạn trẻ hiếu học. Người Pháp nói đến công trình thực dân 
của họ, với thái độ “‘khoa học’’’ của người chủ điền hãng, người chủ vườn cao su. 
Chúng tôi cố gắng viết lại chuyện cũ, theo quan điểm của một người dân Việt, với thái 
độ bao dung, vì thực dân Pháp đã đi rồi. Mục đích của việc ôn cố này là để tri tân. Tài 
liệu thiếu thốn...”. Qua đoạn cuối “Thay lời tựa” này, chúng ta thấy Sơn Nam đã công 
nhiên khẳng định quan điểm (điểm nhìn) nghiên cứu trên lập trường (chỗ đứng) xã hội, 
chính trị rất rõ ràng, thẳng thắn, đồng thời tỏ bày trước về thao tác phản biện của ông 
đối với thứ tư liệu của thực dân (hay thuộc quỹ đạo thực dân) mà ông gọi là “‘khoa học’’’ 
trong nháy nháy. 
 
Đó là những dòng chữ Sơn Nam viết từ năm 1970 hay vài năm trước thời điểm ấy, 
trong bối cảnh Sài Gòn dưới chế độ cũ. Tôi vừa trích gần như trọn vẹn “Thay lời tựa” 
của ông, chỉ trừ câu cuối thể hiện thái độ khiêm tốn, cầu thị thường thấy của các tác giả, 
vì bài đó chính là những dòng cô đọng nhất, khái quát nhất, thể hiện cái nhìn và phương 
pháp khảo cứu văn hoá học của Sơn Nam, qua cuốn sách “Văn minh Miệt Vườn”, và 
chắc hẳn cũng như thế trong toàn bộ các công trình khảo cứu của ông. 
 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


Trần Xuân An                                                                                    “Tập hợp 3, 3-2008 – 10-2008” 83 

Điểm đặc sắc do biết tận dụng ưu thế tự nhiên mà chúng ta không thể không thấy là 
Sơn Nam nghiêm cẩn kiểm nghiệm sách báo, tư liệu ở dạng văn bản bằng chính sự 
nếm trải của bản thân. Sở dĩ ông làm được điều đó vì đối tượng nghiên cứu không 
những là địa phương ông sinh trưởng, gắn bó máu thịt từ lúc cất tiếng khóc chào đời 
(11-12-1926) cho đến khi trút hơi thở cuối cùng (13-8-2008), mà còn do trọng tâm 
nghiên cứu trong “Văn minh Miệt Vườn”, mặc dù có lướt qua thời “sơ sử”, nhấn mạnh 
thời người Việt Miền Trung (Đàng Trong) dấn thân khai phá đất Nam Bộ và thời cận đại, 
khi thực dân Pháp bắt đầu xâm chiếm, khai thác thuộc địa (nửa cuối thế kỉ XIX), vẫn là 
giai đoạn từ đầu thế kỉ XX đến những năm giữa thế kỉ XX vừa qua, tương ứng với tuổi 
thanh niên của Sơn Nam, lứa tuổi mẫn tiệp nhất của mỗi đời người. Vả lại, khi ông khởi 
thảo và hoàn tất cuốn sách này (1970), ông đã có đủ thời gian, vốn liếng chống Pháp 
(từ 1945) để kiểm nghiệm và viết ở bối cảnh lịch sử của một Miền Nam Việt Nam trong 
chừng mức nhất định đã thoát khỏi ách thực dân cũ. 
 
Một điểm đáng lưu ý khác, ấy là Sơn Nam nghiêm ngặt trong khi tuân theo yêu cầu 
khách quan, lạnh lùng của công việc khảo cứu, nhưng ông hơi quá khiêm tốn vì đối 
tượng nghiên cứu chính là văn minh Miệt Vườn, điểm sáng trung tâm của vùng đất quê 
hương -- đồng bằng sông Cửu Long --, nơi chiếu rọi, lan toả sang bản quán -- An Biên, 
Rạch Giá (Kiên Giang) -- của chính ông. Đây là một điều dễ gây thiệt thòi cho bản thân 
ông và Nam Bộ, đặc biệt là Miệt Vườn, nếu cuốn sách được đọc bởi những người đọc 
vốn quen với cảm hứng tự tôn, sĩ diện hão, “tốt khoe, xấu che” theo kiểu thói đời không 
thật thà. Có thể ông ý thức rõ điều đó, nên chúng ta vẫn thấy lòng thành thật của ông ở 
câu chữ vốn chỉ là ước lệ xã giao: “... sự nhận xét có thể lệch lạc, dám mong độc giả tha 
thứ và chỉ dạy thêm”. 
 
Có thể nói, ngoài cái nhìn, phương pháp nghiên cứu, ở “Văn minh Miệt Vườn” còn thể 
hiện một tâm thế khiêm cung của kẻ sĩ. 
 
 

 
 
Bìa sách, ấn bản 1992 
 
III. Chân dung Miệt Vườn -- trung tâm điểm văn minh của Đồng bằng Sông Cửu 
Long: 
 
Như trong bài “Thay lời tựa”, Nhà nghiên cứu Sơn Nam không (hay đúng hơn là chưa) 
muốn gửi đến người đọc một diện mạo Miệt Vườn với những nét tỉ mỉ ở “Văn minh Miệt 
Vườn” (1970), một trong vài cuốn thuộc loại đầu tay về mặt khảo cứu của ông (3). Tuy 
nhiên, ông đã nắm bắt và thể hiện thần thái của một vùng đất trung tâm của văn minh 
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Đồng bằng Sông Cửu Long, với những sử liệu, và cả thông tin –  tư liệu được viết bởi 
những người Pháp được xuất bản cuối thế kỉ XIX, những người Việt không cách xa lứa 
tuổi của ông bao lăm cũng như của những người cùng thời với ông. Ông nghiền ngẫm 
những trang sử của Quốc sử quán triều Nguyễn qua bản dịch của Tu Trai Nguyễn Tạo. 
Ông tìm đọc những trang hương ước của người Minh Hương do Trịnh Hoài Đức đọc 
duyệt từ 1812. Và không những ông tham khảo với thao tác phản biện đối với những tác 
phẩm của người Pháp như Bernard Philippe Groslier, Louis Malleret, M. Gérard, Pière 
Gourou..., Sơn Nam còn tham khảo cả sách lẫn bài báo của Phạm Quỳnh, Phan Khôi, 
Nguyễn Vỹ, Nguyễn Bạt Tuỵ, Nguyễn Thiệu Lâu... Cũng đã nói, những trang viết về Miệt 
Vườn hay cả Nam Bộ được Sơn Nam đọc như đọc vào lòng bàn tay của mình: ông đọc 
với vốn sống đầy ắp, sâu sắc trong ông về miền quê hương Nam Bộ và riêng bản quán 
Rạch Giá của chính ông. Từ đó, ông phác thảo nên một chân dung với 10 chương sách. 
Chúng ta có thể khái quát lại: 
 
1. Văn minh Miệt Vườn – địa danh, cư dân và khu vực địa lí (chương 1 & chương 2). (tr. 
221, mục lục).  
 
2. Văn minh Miệt Vườn theo chiều lịch đại: Nếu hình dung như một cây tre, thì nền gốc 
tre là “từ hồi đầu Tây lịch” (chương 3), tới đốt tre “giữa hai thế kỉ XIX và XX” (chương 4) 
với “tánh chất phong kiến” (chương 5) đặc thù châu Á và đặc thù Nam Bộ, rồi lại tiếp 
đến đốt tre “cơn chuyển mình trước và sau Âu Châu đại chiến” (1914-1918) (chương 6), 
dẫn lên một giai đoạn khác, ấy là đốt tre “khi Miệt Vườn trỗi dậy” (chương 7) với “vài câu 
hò” (chương 8) khởi đầu cho nghệ thuật vọng cổ, cải lương – đặc sản Miệt Vườn... (tr. 
221, mục lục). 
 
3. Trước khi vượt lên tất cả nhằm đưa ra “vài nhận xét để kết luận” (chương 10), Sơn 
Nam đã viết một chương về chính vùng đất bản quán của ông, Hà Tiên - Rạch Giá: 
“VĂN MINH MIỆT VƯỜN qua vùng Đất Phèn Vịnh Xiêm La” (chương 9). (tr. 221, mục 
lục). 
 
Với tổng thể bố cục cuốn sách là như thế, Sơn Nam lần lượt trình bày lại lịch sử văn 
hoá của Miệt Vườn nói riêng và Nam Bộ nói chung, trước hết bằng cái nhìn đại thể, rồi 
xoáy sâu theo từng mốc lịch sử quan trọng. Xen vào đó là những chương nêu bật các 
đặc điểm văn hoá gắn liền với từng bối cảnh của từng giai đoạn lịch sử nhất định. Tiêu 
đề chương áp cuối được ông viết hoa 4 chữ “VĂN MINH MIỆT VƯỜN” theo kiểu tu từ 
như một cách nhấn mạnh, thể hiện điều ông tâm cảm. 
 
1. Địa lí – nhân văn & quá trình tiếp biến văn hoá: 
 
Nhưng, về mặt địa lí, “Miệt Vườn” là những mảnh đất nào trên địa bàn Nam Bộ rộng 
lớn? Sơn Nam xác định: “Miệt Vườn là vùng Sa Đéc, Mỹ Tho, Vĩnh Long, sau này là một 
phần của Cần Thơ. Vùng “Miệt Vườn” là nơi có mật độ dân số cao nhứt, theo bản đồ 
phân phối cư dân. Và cũng phù hợp với vùng phù sa ven sông ít phèn, theo bản đồ thổ 
nhưỡng”; “Ranh giới các tỉnh thay đổi nhiều, từ đời vua Tự Đức đến nay [1970]. Nói đến 
Mỹ Tho ta tính luôn đến vùng Bến Tre, Gò Công. Nói đến Vĩnh Long ta tính luôn tỉnh Trà 
Vinh” (tr. 21). Và những tỉnh nào thuộc vùng đất phèn Vịnh Xiêm La? Sơn Nam viết rõ: 
“Rạch Giá, Cà Mau là vùng đất phèn phía Tây. Phía Bắc là vùng quá nhiều phèn, Hà 
Tiên và Đồng Tháp Mười” (tr. 23). 
 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


Trần Xuân An                                                                                    “Tập hợp 3, 3-2008 – 10-2008” 85 

 
 
Miệt Vườn: màu xanh (tô bằng bút màu) 
 
Một điều chắc hẳn nhiều người quan tâm nhất là nhân văn, trong đó có cư dân Nam 
Bộ nói chung và Miệt Vườn nói riêng. Nhân dân Nam Bộ gồm những sắc dân nào? Nhà 
nghiên cứu Sơn Nam cho chúng ta biết: 
 
- Thời Nam Bộ còn thuộc vương quốc Phù Nam (Phnom?), một Phù Nam với di chỉ 
khảo cổ nổi tiếng là Óc Eo (chân núi Ba Thê...), từ thế kỉ thứ I đến thế kỉ thứ VI sau công 
nguyên Tây lịch, theo Sơn Nam, cho đến khi ông viết xong cuốn sách mà chúng ta đang 
đề cập (1970), “sắc dân ở đây cũng chưa rõ rệt, có lẽ là người Anh-đô-nê-diêng” 
[Indonésien] (tr. 29). Ông còn cho biết, Óc Eo, “thương cảng này là nơi tạp chủng” (tr. 
30). 
 
- Thời Phù Nam bị Chân Lạp thôn tính, sáp nhập, thương cảng Óc Eo bị lu mờ và “xoá 
sổ”, Phù Nam trở thành Thuỷ Chân Lạp, cư dân Nam Bộ dĩ nhiên có cả người Miên 
(Khmer), Sơn Nam cho biết: Mặc dù nhiều địa danh có tên Khmer, nhưng “không phải 
nơi nào có tên Miên là nơi đó có người Miên đến lập nghiệp, từ thuở xa xưa!” (tr. 37), mà 
đó chỉ là nơi họ đi qua, biết đến và đặt địa danh để gọi (tr. 38), cũng như có những vùng 
rừng rú Trung Bộ, Bắc Bộ, hoàn toàn hoang vu, không sắc dân nào ở nhưng vẫn được 
người Kinh đặt tên. Sơn Nam phỏng định rõ hơn: “Từ thế kỉ thứ 10 đến thế kỷ 17, chúng 
ta tạm phỏng đoán được là người Miên sống tập trung ở vùng đất giồng cao ráo, nhiều 
nhứt là ở vùng Sóc Trăng và Trà Vinh, vùng đồi núi Thất Sơn” (tr. 38). 
 
- Thời các chúa Nguyễn thực hiện kế hoạch Nam tiến, đặc biệt là khi chúa Hiền Nguyễn 
Phúc Tần (1648-1687) lập xong phủ Ninh Hoà và phủ Diên Khánh (Khánh Hoà) thì 
không những uy thế chính trị mà cả sự khai phá của nhân dân cũng đã tiến xa vào Thuỷ 
Chân Lạp (Nam Bộ). Bấy giờ, theo Sơn Nam, dấu mốc thời điểm quan trọng, 1658, 
trong lịch sử khẩn hoang Nam Bộ là khi có sự đồng ý của chúa Hiền cho phép vài tập 
đoàn người Hoa bài Mãn phục Minh (khoảng dăm ba ngàn người) vào khẩn hoang: 
Trần Thắng Tài tại Cù lao Phố (Biên Hoà), Dương Ngạn Địch tại Mỹ Tho. Ông cũng ghi 
thêm: 1695, Mạc Cửu đến Hà Tiên (tr. 38-39). Theo đó, thêm một sắc dân nữa có mặt 
tại Nam Bộ: người Hoa. Một đoạn ở chương khác, Sơn Nam viết: “Nhóm di thần “bài 
Mãn phục Minh” ở Đồng bằng sông Cửu Long đã Việt Nam hoá. Người Trung Hoa khi ra 
hải ngoại ít khi đem theo đàn bà. Họ cưới gái Việt Nam. Người ở Nam phần có lẽ đa số 
là sự kết hợp giữa nông dân Việt Nam từ Trung phần với nông dân Trung Hoa, thuộc 
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tỉnh Quảng Đông, hồi cuối thế kỉ 17. Ngoài ra, còn một số người Việt “thuần tuý”, còn gọi 
là “dân hai huyện” ở vùng Ông Chưởng (Long Xuyên)” (tr. 56) (4). 
 
- Thời đầu thế kỉ XX: “Mãi đến đầu thế kỉ hai mươi này, người Đồng bằng Sông Cửu 
Long không được tiếp xúc với người Việt ở Bắc phần. Miền Nam [tức là Nam Bộ - TXA. 
chua thêm] hình thành vào lúc Trịnh - Nguyễn phân tranh, người lập nghiệp đầu tiên ở 
Nam phần là người từ Quảng Trị trở vào. Đến khi Gia Long lên ngôi, thống nhất Bắc 
Nam [tức là Đàng Ngoài, Đàng Trong] thì miền Nam [Nam Bộ] được cai trị do những 
quan lại, tướng lãnh quê quán ở Thừa Thiên (Nguyễn Tri Phương), Quảng Nam ([...] 
Thoại Ngọc hầu Nguyễn Văn Thoại). Trường hợp người Miền Bắc [Đàng Ngoài] vào 
Nam [Nam Bộ] thật hiếm hoi” (tr. 61-62). Sơn Nam đã ghi rõ như thế. 
 
Những lượng thông tin địa lí -- nhân văn trên có lẽ không còn mới mẻ nếu so với những 
công trình nghiên cứu gần đây trong những năm đầu thế kỉ XXI. Có một điểm, tôi vẫn 
băn khoăn: Hình như Sơn Nam chưa thật sự xoáy sâu vào sức sống, sức mạnh thuộc 
bản lĩnh dân tộc của người Việt cùng tỉ lệ Việt – Hoa trong quá trình số người Hoa di 
dân ấy đã dần dà Việt Nam hoá. Và câu “Người ở Nam phần có lẽ đa số là sự kết hợp 
giữa nông dân Việt Nam từ Trung phần với nông dân Trung Hoa, thuộc tỉnh Quảng 
Đông, hồi cuối thế kỉ 17” vẫn thật sự không ổn nhiều lần hơn nội dung nghi vấn, nghi 
vấn trong các chữ “có lẽ đa số là...”. 
 
Một điểm mấu chốt: Cư dân Miệt Vườn, nơi được “gọi tổng quát những vùng cao ráo có 
vườn cam vườn quýt ở ven sông Tiền, sông Hậu thuộc tỉnh Sa Đéc, Vĩnh Long, Mỹ Tho, 
Cần Thơ”, “tiêu biểu cho hình thức sanh hoạt vật chất và tinh thần cao nhất ở Đồng 
bằng Sông Cửu Long” (tr. 17), gồm cả “Miệt Hai Huyện” (Long Xuyên), là những sắc dân 
nào? 
 
Vẫn theo Sơn Nam: Đó là người Ngũ Quảng (Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Đức 
[Thừa Thiên], Quảng Nam, Quảng Ngãi) cho đến Bình Thuận, theo Nguyễn Hữu Cảnh 
(quan Chưởng) vào Nam Bộ. Họ lại từ “Hai Huyện” gồm Tân Bình, Phước Long (Gia 
Định, Biên Hoà), di dân xuống khu vực về sau không lâu gọi là Rạch Ông Chưởng 
(Long Xuyên). “Người Long Xuyên, được gọi là Hai Huyện”; “họ tự cho là sang trọng 
không kém người Hai Huyện ở Biên Hoà – Gia Định (Chúng tôi [Sơn Nam] đã thử 
nghiên cứu về Dân Hai Huyện, xem “Nói về Miền Nam”, do Lá Bối xuất bản, 1968)” (tr, 
17-18). Đó là “số người Việt “thuần tuý”” (tr. 56), tức là thuần Việt nhất. 
 
Phải chăng chính số lượng không ít những người thuần Việt này là hạt nhân văn hoá 
Việt trong quá trình tiếp biến văn hoá tại Nam Bộ để xứng danh là “văn minh Miệt 
Vườn”, trung tâm điểm đồng thời là điểm lan toả ánh sáng văn minh sang những miệt 
khác. 
 
Dẫu sao, tôi vẫn kính phục Sơn Nam khi ông vận dụng rất nhuần nhuyễn quan điểm 
nghiên cứu văn hoá học: “Sự thụ ứng về văn hoá (acculturation)”. Ông viết: “Muốn hiểu 
cá tánh của Nam phần, tốt hơn hết là nên sưu tầm và nghiên cứu theo nhãn quan của 
nhà xã hội học, xem Nam phần là nơi mà dân Việt tiếp thâu nhưng phản ứng [tôi nhấn 
mạnh – TXA.] khi gặp văn hoá Tàu, Miên, Chàm, Pháp, Mỹ. Đó là sự thụ ứng văn hoá 
(acculturation). Thái độ nghiên cứu ấy giúp chúng ta hiểu rõ cái lợi và cái hại của tình 
trạng gọi là “lai căn” và “tạp nhạp”. Lắm khi đó là nét đẹp. Miền Nam [Nam Bộ] bộc lộ vài 
nét, vài đức tính mà ai cũng phải nhìn nhận” (tr. 11) (5). 
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Đặc điểm lớn nhất, đẹp nhất, Sơn Nam chỉ ngầm thể hiện, nhưng tôi cảm nhận rõ, ấy 
chính là sức mạnh Việt hoá của người Việt Nam Bộ, trong đó có Miệt Vườn của Đồng 
bằng Sông Cửu Long, đến mức cho tới hôm nay, hầu như các thành tố lai tạp đã lắng 
xuống đến mức triệt tiêu, để gien trội Việt bừng sáng, đặc biệt là trong ngôn ngữ, trong 
tâm thức cũng như trong mạch sống văn hoá - lịch sử. 
 
2. Vùng đất phèn Vịnh Xiêm La: Sự gia tăng dân số, tiếp tục quá trình khai hoang, 
thâm canh & góp phần đồng thời đón nhận văn hoá Miệt Vườn  
 

 
 
Nam Bộ: Bán đảo Cà Mau - Vịnh Xiêm La --- Nguồn bản đồ: Từ điển BK.VN. 
 
Nhiều tư liệu lịch sử đã ghi rõ, đến đời Quốc chúa Nguyễn Phúc Chu (1691-1725), tiến 
trình Nam tiến của người Việt Đàng Trong về cơ bản đã hoàn tất: Gia Định và Hà Tiên 
đã thuộc lãnh thổ Việt Nam. Lưu dân người Việt đã có mặt tại nơi tận cùng phía Nam 
của Tổ quốc, trong thế kỉ XVII. Trong thời gian này, cũng có mặt người Hoa với một số 
lượng không nhiều, là thuộc hạ của Mạc Cửu, tại Hà Tiên. Dần dà, với nhiều đợt khác 
nhau, người Hoa Triều Châu cũng đến vùng đất này. 
 
Tuy nhiên, Sơn Nam viết: “Trước khi người Pháp đến tại ven biển vịnh Xiêm La, dân 
chúng sống dễ dàng bằng nghề chài lưới, ăn sáp ong, làm rẫy. Chợ Hà Tiên phồn thịnh 
một thời không phải nhờ tài lập ấp, khẩn hoang của Mạc Cửu. Mạc Cửu mở sòng bạc, tổ 
chức kho chứa hàng hoá để xuất cảng. Thương cảng Hà Tiên -- đời Mạc Cửu và Mạc 
Thiên Tứ vào thế kỉ thứ 18 – nơi xuất cảng độc quyền hầu hết các sản phẩm của Cao 
Miên: ngà voi, tiêu sọ, thịt khô, cá khô, đậu khấu và các thứ gia vị” (tr. 160); “Sử chép 
việc Mạc Cửu lập ấp rải rác từ Kampot đến Cà Mau, chúng ta không nên đánh giá quá 
cao việc “lập ấp quy dân” ấy, về nông nghiệp” (tr. 164). Còn người Triều Châu? “Người 
Triều Châu từ bên Tàu di cư qua lần lượt đến vùng đất rẫy ở Rạch Giá, Cà Mau...”; “Một 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


Trần Xuân An                                                                                    “Tập hợp 3, 3-2008 – 10-2008” 88 

sự đáng lưu ý là người Triều Châu làm ruộng quá dở, gần như không chịu làm ruộng. 
Nghề ruộng khó kiếm lời, phải chờ suốt năm mới thâu hoạch được. Người Triều Châu và 
nói chung là người Huê kiều ít chịu làm điền chủ mặc dầu họ dư tiền mua đất hoặc lo hối 
lộ với quan trên, khi khẩn đất. Có lẽ họ không muốn đối phó với đám tá điền để mang 
tiếng là bóc lột trắng trợn. Họ mua bán lúa, lập nhà máy xay lúa dễ thâu lợi nhiều và kín 
đáo, ít đụng chạm hơn. Nói chung thì người Hoa kiều lai Việt mới chịu khó cầm cày, phát 
cỏ hoặc làm điền chủ...”. 
 
Một đoạn khác, Sơn Nam cho biết về người Việt ở vùng vịnh Xiêm La: Không chỉ vào 
thời chúa Nguyễn, mà ngay thời Tự Đức (ở ngôi: 1847-1883), trước khi mất 3 tỉnh Miền 
Đông (1862) rồi 3 tỉnh Miền Tây (1867), ông vua này đã tiếp tục sự nghiệp khẩn hoang 
“Nam Kỳ lục tỉnh” với vai trò trực tiếp tại chỗ của Nguyễn Tri Phương theo hai phương 
thức: Đồn điền (tổ chức bán quân sự); lập ấp (thuần tuý dân sự). Kết quả là trong 2 năm 
(1853-1854) đã thành lập được hai cơ đồn điền: An Ninh và An Biên (An  Biên, huyện 
bản quán của Sơn Nam?)... (tr. 47-49) 
 

 
 
Kiên Giang ngày nay (Hà Tiên - Rạch Giá) --- Nguồn bản đồ: Từ điển BK.VN. 
 
Sơn Nam còn viết về người Việt Hà Tiên – Cà Mau – Rạch Giá: “Lí do thúc đẩy một số 
dân Việt đến Cà Mau để chịu đựng cực khổ vẫn là lí do chánh trị, kinh tế. Đó là những 
nghĩa quân bại trận, những nông dân bị chiếm đất khi người Pháp lần lượt chiếm 3 tỉnh 
miền Đông và 3 tỉnh miền Tây Nam Kỳ. Ngay tại Cà Mau, viên trung uý Escanyé lãnh 
chức vụ tỉnh trưởng Cà Mau đã bị dân chúng giết. Viên tri huyện Phan Tử Long bị “quân 
phiến loạn” đến tấn công tại dinh ở Cà Mau. Hai việc trên đây xảy ra trước năm 1873. 
Năm 1872, anh em Đỗ Thừa Luông và Đỗ Thừa Tự đã khởi nghĩa ở U Minh Hạ” (tr. 
164). 
 
Qua vài trích dẫn trên, chúng ta có thể thấy rõ vai trò của mỗi sắc dân thuở đó, đặc biệt 
là công lao khẩn hoang, thâm canh, tạo ra kĩ thuật nông nghiệp mới cũng như lòng yêu 
nước, yêu quê hương mới một cách sâu đậm của người Việt. 
 
Và dẫu đề cập đến khía cạnh nào đi nữa, luận điểm Miệt Vườn là trung tâm điểm hội tụ, 
tiếp biến, phát huy văn minh Việt đối với Đồng bằng Sông Cửu Long vẫn quán xuyến 
toàn bộ cuốn sách của Sơn Nam: 
 
“”Trai Nhơn Ái, gái Long Xuyên”, “Trai Hai Huyện, gái Miệt Vườn”, đó là lời ca ngợi dành 
cho dân Miệt Vườn. Nhơn Ái là vùng Phong Điền [gốc Thừa Thiên?] nổi danh về vườn 
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cam, vườn quýt ở rạch Cần Thơ, với nhiều nho sĩ, nhứt là dân trung lưu và bình dân ăn 
nói lễ phép, lưu loát, biết hát biết hò nơi sông sâu nước ngọt với chiếc tam bản hai chèo 
hoặc bốn chèo. Gái Long Xuyên nổi tiếng giỏi về nữ công nữ hạnh, đặc biệt là ở vùng cù 
lao Ông Chưởng, vùng Chợ Mới, nơi gọi là Hai Huyện. Về lời ăn tiếng nói, về tục lệ cúng 
đình, làm đám ma đám cưới, người Miệt Vườn tỏ ra “thuần tuý” Việt Nam, đáng làm 
khuôn vàng thước ngọc cho người dân đồng cỏ hoang vu gần rừng tràm, bên con kinh 
đào theo vịnh Xiêm La từ Rạch Giá đổ lên phía Bắc đến rạch Giang Thành, biên giới 
Cao Miên” (tr. 178-179) (6). 
 
Tất nhiên trung tâm điểm “Miệt Vườn” không chỉ đón nhận đồng thời toả sáng vùng vịnh 
Xiêm La phía “Miệt Dưới” (Rạch Giá – Cà Mau), “Miệt Đồng Tháp Mười”, mà còn tương 
tác một cách “biện chứng” với “Miệt Trên” (Biên Hoà, Gia Định, Bà Rịa, có thể tính luôn 
vùng Long An)... 
 
Tưởng cũng nên ghi nhận thêm là Sơn Nam đã cho chúng ta biết, mãi đến năm 1942, 
thực dân Pháp mới tổ chức chuyến di dân Thái Bình (thuộc Bắc Bộ) vào vùng vịnh Xiêm 
La. Số dân này không đông. Họ định cư tại vùng Tri Tôn, thuộc làng Sóc Sơn (đầu con 
kinh đào nối liền kinh Rạch Giá – Hà Tiên vào Tri Tôn). Ông còn cho biết việc định cư 
này hoàn toàn thất bại, có lẽ là không thành công ở những đợt di dân tiếp theo (tr. 167-
168). 
 
IV. Tạm kết:  
 
Nếu thật sự kết thúc ở đây, bài viết vẫn chưa đề cập đến vấn đề trọng tâm: Văn minh 
của Miệt Vườn. Nhưng đây chỉ là bài viết khởi đầu, có chủ đích khám phá công trình 
biên khảo của nhà văn đồng thời là nhà nghiên cứu Sơn Nam ở phương diện nhãn 
quan (quan điểm), phương pháp nghiên cứu văn hoá học mang rõ nét đặc sắc của riêng 
ông, cùng một số khái niệm địa lí – nhân văn về đối tượng mà Sơn Nam nghiên cứu: 
Miệt Vườn và Miệt Vườn với tư cách là trung tâm điểm văn minh của Đồng bằng Sông 
Cửu Long, của cả Nam Bộ nói chung. Đó là công đoạn khám phá ở bình diện khái quát, 
vốn rất cần thiết, nhằm thiết lập một tiền đề căn bản để đi sâu vào khám phá trọng tâm 
của cuốn sách “Văn minh Miệt Vườn”. 
 
“Văn minh Miệt Vườn” được khởi đầu và hình thành như đã trình bày, nhưng gồm 
những gì, như thế nào? 
 
Những trang sách “Văn minh Miệt Vườn” của Sơn Nam vẫn mời gọi chúng ta khám phá, 
đồng thời có thể phản biện những điểm nào đó trong cuốn sách của ông, chúng ta thấy 
chưa thoả đáng. 
 
 
 
TP.HCM., ngày 05, 06 và 07-10 HB8 (2008) 
Viết xong bài 1 lúc 10 : 00, 07-10 HB8 
Trần Xuân An 
______________________ 
 
(1) Sơn Nam, “Văn minh Miệt Vườn”, Nxb. Văn Hoá tái bản, 1992. Các số trang trong bài, tôi ghi 
theo bản 1992 này. 
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(2) Theo một vài bài báo, Sơn Nam đã xuất bản 2 tập thơ vào 2 năm 1948, 1950. Tuy nhiên, 
trong toàn tập Sơn Nam (Nxb. Trẻ), không có 2 tập thơ ấy. 
 
(3) Cuốn sách biên khảo đầu tay của Sơn Nam là “Tìm hiểu đất Hậu Giang”, Nxb. Phù Sa, 1959; 
sau đó, “Nói về Miền Nam”, Nxb. Lá Bối, 1968; “Người Việt có dân tộc tính không?”, Nxb. An 
Tiêm, 1969. “Văn minh Miệt Vườn”, Nxb. Lá Bối, 1970 là cuốn sách biên khảo thứ 4 của ông. 
Sơn Nam viết trên 20 đầu sách biên khảo; Nxb. Trẻ in ghép khi làm toàn tập, thành 10 đầu sách 
loại biên khảo. 
 
(4) Về Trần Thắng Tài, Dương Ngạn Địch, Mạc Cửu, xem thêm: Sơn Nam, “Đất Gia Định xưa”, 
“Bến Nghé xưa” & “Người Sài Gòn” (3 cuốn in chung 1 tập), Nxb. Trẻ tái bản, 2007, tr. 42-44. Về 
số liệu và tỉ lệ người Hoa khá cao (các lần di dân sang Nam Kỳ về sau), xem sđd., tr. 351, 417. 
  
(5) Xem thêm: Sơn Nam, “Người Việt có dân tộc tính không?”, Nxb. An Tiêm, 1969. Bản in chung 
với 2 cuốn sách khác, lấy tên sách chung là “Đình miếu và lễ hội dân gian Việt Nam”, Nxb. Trẻ tái 
bản, 2004, tr. 359-381. 
 
(6) Xem thêm: Sơn Nam, “Nói về Miền Nam”, Nxb. Lá Bối, 1967. Bản in chung với 2 cuốn khác, 
Nxb. Trẻ tái bản, 2005, tr. 25-37. 
 
 
Ghi chú cuối bài: Có lẽ cũng nên nói thêm một điều ngoại đề: Sở dĩ tôi đặc biệt yêu mến “Văn 
minh Miệt Vườn”, vì cứ nghĩ là đã ngẫu nhiên mà có duyên nợ chữ nghĩa với cuốn sách này, từ 
hồi cuốn sách xuất bản lần đầu tiên (1970 hay 1971), tái bản vào năm 1992, và cho đến nay, hơn 
49 ngày sau khi nhà văn, nhà nghiên cứu Sơn Nam đi vào cõi vĩnh cửu (13-8-‘’08). Thực ra, chắc 
hẳn không phải ngẫu nhiên; nguyên nhân sâu xa có lẽ là do tôi có vài năm thời tấm bé đã sống, 
học tập tại vùng chân núi Ba Thê (vùng kinh đô - thương cảng Óc Eo phồn thịnh của vương quốc 
Phù Nam xa xưa) và tại thành phố Long Xuyên (vùng “Hai Huyện” thuần Việt), rồi tại Gia Định 
(vốn là Tân Bình thuở Ông Chưởng). Đôi lúc, tôi cảm thấy thật vinh hạnh vì đã được sống ở 
những vùng đất danh tiếng đó! Và tôi rất cảm ơn “Văn minh Miệt Vườn”, cuốn sách đã vỡ lòng 
cho tôi về nhận thức trên phương diện lí tính đối với những vùng đất, ở đó, tôi may mắn được 
ghi nhận những ấn tượng tuổi thơ tốt đẹp. TXA. 
 
 
BÀI VIẾT ĐÃ ĐƯỢC SỬA CHỮA VÀI CHỮ VỀ LỖI GÕ PHÍM  
VÀ ĐÃ ĐƯỢC BỔ SUNG THÊM 6 CHÚ THÍCH, 1 TẤM ẢNH “TOÀN TẬP SƠN NAM” 
LÚC 14 : 00, NGÀY 20-10 HB8 (2008) 
 
 
Trân trọng mời xem tiếp bài 2 cùng đề tài 
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-18  
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Bài 25 
 
 
NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN MINH TẠI MIỆT VƯỜN  
QUA KHẢO CỨU VĂN HOÁ HỌC CỦA NHÀ VĂN SƠN NAM (1926-2008):  
KHÚC XẠ CỦA THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ VÀ LAO ĐỘNG – KINH TẾ VÀO VĂN HOÁ 
CON NGƯỜI –  XÃ HỘI 
 
Bài 2 / 3 VeSN 
 
Trần Xuân An 
 
I. Dẫn nhập: 
 
Trong bài viết thứ nhất về đề tài này, “Miệt Vườn qua cái nhìn văn hoá học của nhà 
nghiên cứu Sơn Nam (1926-2008)”, tôi đã khái lược lại kết cấu của cuốn sách “Văn 
minh Miệt Vườn” (bản 1992) (1). Ở đây, có thể nói vắn tắt hơn: Sơn Nam đã chủ yếu 
tiến hành thao tác chúng ta thường gọi là “cắt ngang” (theo chiều đồng đại) diễn trình 
hình thành và thành tựu những giá trị văn minh của Miệt Vườn – trung tâm điểm hội tụ, 
tiếp biến, lan toả của Đồng bằng Sông Cửu Long -- dựa vào những mốc lịch sử quan 
trọng của vùng đất này cũng như của Nam Bộ nói chung. Theo từng giai đoạn lịch sử 
một, ông đã khảo sát những giá trị văn minh của Miệt Vườn và của các vùng chung 
quanh nó. Thêm vào đó, Sơn Nam cũng dành hẳn một vài chương sách để nhấn mạnh, 
xoáy sâu vài ba đặc điểm cần thiết với tiêu đề giản dị như “Một địa danh”, “Tánh chất 
phong kiến”, “Vài câu hò”. Tuy vậy, ông cũng vẫn cho người đọc một cái nhìn tổng thể 
có tính chất “bổ dọc” (theo chiều lịch đại) để thấy được tiến trình biện chứng từ thời “sơ 
sử” với vương quốc Phù Nam và thương cảng Óc Eo đến thời bị Chân Lạp xâm chiếm, 
rồi từ cuộc Nam tiến của người Việt Trung Bộ Đàng Trong (vốn mang nội lực văn hoá - 
lịch sử sông Hồng, sông Mã, sông Lam), trong thế kỉ XVII, đến những thập niên cuối 
thuộc nửa đầu thế kỉ XX. 
 
Trong bài viết “Miệt Vườn qua cái nhìn văn hoá học của nhà nghiên cứu Sơn Nam 
(1926-2008)” ấy, tôi cũng đã khám phá trong cuốn sách của ông về cách nhìn, sự lí giải 
của ông trước mối quan hệ tương tác biện chứng giữa tâm thức, nội lực văn hoá Việt 
(Kinh) của những lưu dân Trung Bộ Đàng Trong trên những bước đường Nam tiến với 
các khách thể: bản lĩnh văn hoá Việt (Kinh) trong quá trình tương tác với bối cảnh địa lí 
Nam Bộ; lưu dân Việt (Kinh) tiếp biến văn hoá trong quá trình tương tác với các nguồn 
văn hoá khác tại Nam Bộ như Chàm, Miên, Ấn, Hoa, Pháp... 
 
Tuy vậy, quả thật, trong bài viết sơ khởi nhưng rất quan trọng ấy, tôi vẫn chưa đi sâu 
vào trọng tâm: Văn minh Miệt Vườn gồm những gì và diễn trình của những giá trị văn 
hoá đặc sắc ấy như thế nào. 
 
Như đã nói, trong bài “Thay lời tựa”, Sơn Nam đã xác định: “Miệt Vườn là xưng danh 
sẵn có. Tiếng văn minh kèm theo phía trước là do người khởi thảo tập sách này nêu lên, 
nghĩ rằng văn minh là nếp sống vật chất, là ăn, mặc, ở, cách thức sanh nhai (tôi 
nhấn mạnh – TXA.)” (tr. 7).  
 
Ngay những dòng chữ quan trọng này, chúng ta tinh ý sẽ thấy Sơn Nam quan tâm đến 
lĩnh vực văn minh vật chất, hay đúng hơn, với ông, thượng tầng kiến trúc xã hội gồm tất 
cả các hình thái ý thức đều bị đánh lẫn vào hạ tầng cơ sở gồm các mức sống, các hình 
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thức thuộc điều kiện sinh hoạt thường ngày (ăn, mặc, ở) và kinh tế (cách thức sinh 
nhai). Tuy thế, trong cuốn sách, ông cũng dành hẳn hai chương có tiêu đề “Tánh chất 
phong kiến” (tính chất chế độ chính trị, thiết chế xã hội), “Vài câu hò” (văn học - nghệ 
thuật) và nhiều đoạn bàn đến giáo dục Nho học, quốc ngữ - tân học, chính trị thời thực 
dân, và cũng có ít câu khác nhắc đến tín ngưỡng thờ cúng ông bà của người Việt với 
các tôn giáo cổ truyền, tôn giáo Phương Tây hay tôn giáo Nam Á...  
 
Đó là ưu điểm hay chính là hạn chế của nhà văn, nhà nghiên cứu Sơn Nam? Dẫu sao, 
Sơn Nam vẫn thuộc về một số không nhiều tác giả đã có công khai phá, xây dựng nên 
nền học thuật Nam Bộ theo chiều hướng dân tộc, khoa học. 
 
Tôi sẽ trình bày khám phá của tôi theo chiều “bổ dọc” khi tìm hiểu công trình biên khảo 
“Văn minh Miệt Vườn”, trước hết, theo chính Sơn Nam, vốn với cách “cắt ngang”, ở bài 
thứ 2 này. Cũng xin thưa trước, ở bài này, tôi cũng chỉ giới hạn trong hai chủ điểm: sự 
khúc xạ của thể chế chính trị và phương thức lao động – kinh tế vào văn hoá con người 
– xã hội. Những chủ điểm khác, tôi sẽ trình bày ở bài thứ 3. 
 
II. Những giá trị văn minh của trung tâm điểm Đồng bằng Sông Cửu Long qua 
cuốn sách “Văn minh Miệt Vườn” của Sơn Nam: 
 
1. Hình thái, tính chất chế độ chính trị, thiết chế nhà nước và phương thức sản 
xuất trong từng thời kì: 
 
Mặc dù Sơn Nam đã viết “Thay lời tựa” như ở phần trên, nhưng sau khi giới thuyết về 
địa danh “Miệt Vườn” cùng khu vực địa lí và thời kì “sơ sử”, đặc biệt là thời kì “giữa hai 
thế kỉ XIX và XX” (chương 4) của nó, ông liền xoáy sâu như một điểm nhấn quan trọng: 
bàn đến “tính chất phong kiến” (chương 5) của giai đoạn cận - cận hiện đại này. Trong 
những chương kế tiếp, “Cơn chuyển mình trước và sau Âu Châu đại chiến” (1914-1918) 
(chương 6), “Khi Miệt Vườn trỗi dậy” (chương 7), Sơn Nam đã bàn đến thiết chế thuộc 
địa Pháp, trong đó là sự câu kết giữa thực dân Pháp trực trị với giai cấp quan chức, địa 
chủ bản xứ, tầng lớp kiều dân Hoa, Ấn, Chà-và mại bản... Ông cũng nhấn mạnh đến 
tính chất dân chủ của tầng lớp trên và vì tầng lớp trên của thời kì đó. Tất nhiên qua các 
giai đoạn lịch sử ấy tại Nam Bộ, Sơn Nam chú tâm đến tầng lớp nông dân trung lưu, 
đặc biệt là đời sống khốn khổ, thậm chí cùng quẫn của đa số lưu dân khai phá trở thành 
nông nghèo cực, khắc sâu sự đề kháng, lòng yêu nước, ruộng vườn làng mạc của họ. 
Như vậy, ông đã trực tiếp đề cập đến hình thái, tính chất chế độ chính trị, thiết chế nhà 
nước như một chủ điểm nghiên cứu văn minh Miệt Vườn.  
 
Dĩ nhiên, Sơn Nam đã thể hiện đức tính công bằng của người cầm bút, khi ở nhiều 
đoạn ông đã ghi công lao của các đời chúa Nguyễn, vua Nguyễn trong quá trình mở cõi, 
chiêu mộ dân lập ấp, chiêu mộ lính lập đồn điền để khai khẩn và bảo vệ vùng đất mới 
phương Nam, tuy có chỗ ông lại trích dẫn từ tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh, theo đó, một 
nhân vật tiểu thuyết của tác giả này cho rằng công lao, xương máu, mồ hôi của tổ tiên 
nhân dân mới đáng kể, đồng thời bày tỏ thái độ hoàn toàn vô ơn đối với giai cấp vua 
quan lãnh đạo thuở bấy giờ (tr. 12). 
 
Về tính chất phong kiến dưới chế độ quân chủ nhà Nguyễn, Sơn Nam khẳng định là nền 
quân chủ - phong kiến ấy cũng như tại nhiều nước Châu Á, không phải như ở Châu Âu. 
Ông so sánh: 
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“Bên Châu Âu, các vị lãnh chúa đóng vai trò ông vua nhỏ, nắm trọn quyền sanh sát 
trong phần đất họ hưởng cha truyền con nối. Đất đai này thuộc quyền tư hữu của họ. 
Dân trong vùng là nông nô phải làm mướn trọn đời, không được tự ý qua vùng khác để 
phục vụ lãnh chúa khác. Ở mỗi vùng, có luật lệ, chế độ thuế má riêng do lãnh chúa quy 
định” (tr. 64). 
 
“Chúng ta theo chế độ điền địa khác với Âu Châu, thời vua chúa. Nhưng nói như thế 
không có nghĩa là ca ngợi tánh chất “văn trị”, “dân chủ” của thời vua chúa, nếu ta ngại 
dùng danh từ “phong kiến” hoặc “quan liêu, phong kiến” (tr. 65); “Vua quan thời xưa đa 
số đều xuất thân ở lớp bình dân, làm vua nhờ biết xoay trở tình thế, làm quan nhờ siêng 
học rồi thi đậu cao, giàu nghèo đều đi thi được” (tr. 61). 
 
Ông cũng phê phán chế độ phong kiến thời còn giữ được độc lập: “Những tệ đoan của 
chế độ phong kiến đầy rẫy ở nước ta, phụ nữ bị khinh rẻ, chủ đất được quyền nêu ra giá 
biểu về địa tô và cho vay ăn lời tuỳ thích. Gặp năm nào mất mùa, người tá điền phải 
“bán vợ đợ con”, nợ nần chồng chất; chủ điền được quyền đuổi tá điền qua nơi khác” (tr. 
66). 
 
Điểm sát hợp với đề tài nhất là Sơn Nam đã so sánh ngay giữa chế độ phong kiến độc 
lập tại ba kì của Việt Nam:  
 
“Ở Bắc phần và Trung phần, vì hoàn cảnh ruộng ít dân đông nên quan lại và điền chủ 
chỉ làm chủ một số đất hẹp. Để sống cho ra vẻ “quân tử”, họ bóc lột tàn nhẫn, nghèo mà 
làm sang”; “Ở Nam phần, cụ thể là vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, chúng ta thấy: -- 
Không có việc vua chúa phong đất đai cho công thần hoặc hoàng thân quốc thích. Có tự 
điền, tức là đất cấp cho con cháu của vị công thần nào đó khi mãn phần, để con cháu 
lấy huê lợi mà lo việc cúng tế hàng năm [như] trường hợp ruộng châu phê, cấp cho con 
cháu khâm sai Nguyễn Cửu Vân, người dày công giúp vua Cao Miên đánh đuổi quân 
Xiêm vào năm 1705. -- Đa số dân chúng có đủ đất canh tác (tôi nhấn mạnh – TXA.); 
đại điền chủ không quá dư dả để gom vốn nuôi đám tá điền đông đảo (như khi 
người Pháp đến) (tôi nhấn mạnh – TXA.)” (tr. 66-67). 
 
Sơn Nam còn sưu tầm, trích dẫn nhiều chi tiết mô tả, nhiều con số thống kê để giúp 
người đọc thấy được tình trạng bần cùng hoá của nông dân ngay trên vùng đất mới 
Nam Bộ, ngay khi thực dân Pháp chưa xâm chiếm được “Nam Kỳ lục tỉnh”. 
 
Khi thực dân Pháp bắt đầu xâm lược và đặt ách trực trị lên “Nam Kỳ lục tỉnh” (1862, 
1867), tình hình phân hoá xã hội càng gay gắt hơn nhiều lần, nhất là qua quá trình 
chúng câu kết với bọn địa chủ, dân lai Tây, Hoa kiều, Chà kiều, Ấn kiều mại bản. 
 
Trước hết, vào giai đoạn chỉ vừa mất 3 tỉnh miền Tây Nam Bộ, Sơn Nam trích dẫn một 
bản tấu do Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Đức Tánh kí tên, tâu ra triều đình Huế (1863): 
“Hiện nay các người cử nhân, tú tài, thân sĩ cùng các quản suất, nghĩa quân, hào mục 
trong các thôn xã bị Tây nã gắt gao nên phải bỏ hết sản nghiệp để cùng gia quyến chạy 
đến ba tỉnh Vĩnh Long, An Hà [đúng ra là An Giang], Hà Tiên trú ngụ rất nhiều, còn như 
những người vì nghĩ phần mộ tổ tiên nên còn ở lại cam chịu đời sống cơ cực trăm chiều, 
khiến cho làng mạc xơ xác, nhà cửa tiêu điều, ruộng đất bỏ hoang, tài lực khánh kiệt. 
Nhưng dù đứng trong cảnh khổ, nhân tâm vẫn còn oán hận vô cùng”; “Lòng dân vẫn còn 
nhớ cũ, phong tục vẫn chẳng đổi thay, lễ nhạc y quan vẫn thế, thờ thần lễ Phật, tế tự 
xướng ca, khắp hạt vẫn theo tục cổ” (tr. 53-54).  
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Thực dân Pháp đến, “quyền sở hữu về điền địa đã bị xáo trộn. Sau khi chiếm thành Chí 
Hoà, từ 1861, nhà cầm quyền thực dân đã kí sắc lịnh giải tán các đồn điền vì đó là tổ 
chức có tính chất quân sự, ủng hộ triều đình Huế”; “... Trên toàn cõi Nam Kỳ lục tỉnh, 
một địa bộ khác được thành lập, theo ý kiến của hương chức làng (những người mới bổ 
nhậm sau này, theo thực dân). Hương chức làng và một số cường hào tha hồ thao túng, 
chiếm đoạt ruộng đất của những người đã chạy trốn, những người thất thế” (tr. 54-55). 
 
Đến khi thực dân Pháp đã đặt được ách thống trị trên cả Nam Kỳ, Sơn Nam viết: “Trong 
hoàn cảnh ngoại bang đô hộ, các chức vụ quan trọng về chánh quyền đều do người 
Pháp nắm giữ, việc kinh doanh, thương mãi nằm trong tay người Hoa kiều hoặc Ấn Độ 
thì kẻ sĩ, các ông điền chủ bổn xứ dù muốn hay không cũng phải bám vào giới trung lưu 
và giới bình dân mà nương tựa” (tr. 98). 
 
Và đây là một đoạn tư liệu, Sơn Nam sưu tầm, trích dẫn, nói về tính chất “dân chủ” mị 
dân của tầng lớp trên trong sự câu kết giữa thực dân Pháp và các chức sắc bản xứ 
trong Hội đồng quản hạt (đại đa số nhân dân không có quyền bầu cử trực tiếp): “Thuộc 
địa Nam Kỳ được quyền cử một nghị viên (député) trong thành phần Hạ viện của chánh 
quốc. Cử tri gồm những người Việt có Pháp tịch (theo con số thống kê năm 1932 là 
1.000 người), người Tây lai (chừng 500 người), người Chà có Pháp tịch (chừng 700 
người), người Pháp (chừng 2.000 người). Nói chung thì mỗi lần tuyển cử nghị viên, hễ 
người Chà nghiêng về ứng cử viên nào thì người ấy đắc cử. Người Pháp, người Việt, 
người lai thường chia bè phái. Chà thì đoàn kết và dồn thăm cho ứng cử viên nào 
nghiêng về quyền lợi của họ...” (tr. 144-145). Qua đó, ta thấy được “cơ cấu” của Hội 
đồng quản hạt Nam Kỳ, đặc quyền bầu cử của những kẻ ấy và tính chất bè phái vì 
quyền lợi kinh tế, chính trị của từng phe phái... 
 
Nhưng vấn đề là đặc điểm của tính chất phong kiến (thời chúa Nguyễn, thời vua 
Nguyễn chưa mất “Nam Kỳ lục tỉnh”) và tính chất thuộc địa tại Nam Bộ (khác với Trung 
Kỳ và Bắc Kỳ với hai mức độ “bảo hộ” khác nhau). Trong thời kì mở cõi, khẩn hoang, 
lập đồn điền, lập ấp dưới sự lãnh đạo của các chúa Nguyễn, vua Nguyễn, những lưu 
dân Nam Kỳ một mặt được hưởng sự ưu đãi của triều đình tại Huế, với tính chất không 
phân biệt thành phần xuất thân vốn có của giai cấp phong kiến Việt Nam (nghèo khổ 
vẫn được đi thi, làm quan to), một mặt được ưu đãi bởi điều kiện thiên nhiên phì nhiêu, 
đất rộng, dân thưa, sản vật tự nhiên giàu có, đầy ắp (vượt xa Đồng bằng Sông Hồng, và 
càng vượt xa hơn nữa, gấp nhiều lần so với dải đất duyên hải Trung Kỳ cằn cỗi, ít ỏi). 
Trong thời kì trở thành thuộc địa của thực dân Pháp, Nam Kỳ là một phần lãnh thổ của 
nước Pháp tại hải ngoại, khác với Trung Kỳ, Bắc Kỳ; hai kì ấy dẫu sao cũng vẫn còn là 
sở hữu của dân tộc ta và của triều đình Huế. Về mặt độc lập dân tộc, nhân dân Nam Kỳ 
chịu khổ nhục hơn, nhưng so với hai kì kia, Nam Kỳ được tiếp xúc trong thực tiễn với 
nền cộng hoà, dân chủ tư sản Châu Âu, cụ thể là Pháp, sớm hơn mấy mươi năm. Cho 
dù những sinh hoạt dân chủ, cộng hoà chỉ trên bề nổi, chỉ vì quyền lợi tầng lớp trên với 
tỉ lệ ít ỏi (kiều dân mại bản, dân lai Tây, dân Việt có quốc tịch Pháp...), nhân dân Nam 
Kỳ nói chung vẫn có sự tiếp xúc với dân chủ, cộng hoà (tôi không nói đại đa số nhân 
dân hưởng được quyền dân chủ, cộng hoà ấy). Có lẽ hai đặc điểm kể trên về chế độ 
chính trị, qua hai thời kì trước 1945 (phong kiến Việt Nam, độc lập; và dân chủ, cộng 
hoà thuộc địa), không ít thì nhiều cũng đã góp phần tạo nên bản sắc văn minh Miệt 
Vườn, tính cách (hay cá tính) Nam Bộ, trong một bối cảnh địa lí tự nhiên ưu đãi. Nhưng 
chính điều kiện bối cảnh địa lí tự nhiên ưu đãi mới là yếu tố vô cùng quan trọng (nói 
chung nhân dân Nam Kỳ có khổ nhục về chính trị, bị bóc lột về kinh tế nhưng không ai bị 
đói kém). Nếu nghiên cứu cái ăn đói, mùa kém triền miên ở Bắc Kỳ, nhất là Trung Kỳ, 
chúng ta mới hiểu được điều kiện địa lí tự nhiên này đối với nhân dân Nam Bộ. 
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Một mặt, trước Cách mạng Tháng Tám 1945, về chính trị, Nam Bộ đã sản sinh ra những 
nhân vật anh hùng, hiên ngang, bất khuất (Trần Xuân Hoà, Trương Định, Thủ khoa 
Nguyễn Hữu Huân, Nguyễn Trung Trực...), những trí thức cựu học (Nguyễn Đình 
Chiểu...), những trí thức tân học xuất sắc, những nhà cách mạng tư sản hay xã hội chủ 
nghĩa tiêu biểu cho một thời kì lịch sử (Nguyễn An Ninh...). Mặt khác, cũng trong thời 
đoạn ấy, về kinh tế, tỉ lệ điền chủ (địa chủ) Nam Bộ chiếm đến hơn 94,17% so với cả 
Đông Dương (“Theo thống kê, ở toàn cõi Đông Dương có 6.690 đại điền chủ, mỗi người 
đứng bộ trên 50 mẫu [hecta] đất. Riêng về Nam Kỳ, có đến 6.300 đại điền chủ trong số 
6.690 này” (tr. 143)). 
 
Trên đây, chúng ta thấy, đi đôi, xen kẽ với khảo cứu về hình thái, tính chất chế độ chính 
trị, thiết chế nhà nước là khảo cứu về phương thức sản xuất thuộc lĩnh vực kinh tế mà 
Sơn Nam dùng từ một cách giản dị là “cách thức sanh nhai” của nhân dân, điều kiện địa 
lí tự nhiên ưu đãi tại Nam Bộ; đồng thời, cũng qua đó, mặc nhiên, vô hình trung, cho 
chúng ta thấy sự khúc xạ của thiết chế chính trị, điều kiện địa lí vào văn hoá, cá tính Sài 
Gòn – Gia Định, Miệt Vườn (đều là “Hai Huyện”) và cả Nam Bộ nói chung. Và văn hoá – 
văn minh mới chính là chủ đích của cuốn sách “Văn minh Miệt Vườn”.  
 
Tuy nhiên, không thể không đi sâu khám phá thêm trong “Văn minh Miệt Vườn” một 
mức nữa về “cách thức sanh nhai” (phương thức lao động – kinh tế) theo giác độ văn 
hoá học. 
 
2. Lao động – kinh tế & sự đóng góp kĩ thuật nông nghiệp mới của chính nhân dân 
Miệt Vườn và Đồng bằng Sông Cửu Long, Nam Bộ nói chung: 
 
Khi Nam Bộ đã bước vào giai đoạn hoàn tất quá trình Nam tiến của lưu dân, binh lính 
đồn điền, và đang trong tiến trình phát triển dân số, đẩy mạnh việc khẩn hoang, thâm 
canh, thì thực dân Pháp xâm chiếm, ép buộc triều đình nước ta tại Huế phải nhượng 
đứt Nam Kỳ lục tỉnh (1862, 1867 & 1874). Do đó, những bước phát triển về sau trong 
tiến trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp về bản chất là khác hẳn nhà Nguyễn. 
Nhà Nguyễn vì nước, vì dân, tất nhiên vì triều Nguyễn nữa; còn thực dân Pháp chỉ vì 
quyền lợi thực dân của Pháp, nếu không muốn nói đến quyền lợi của Thiên Chúa giáo. 
 
Đó là một cái nhìn thoả đáng nhất khi khám phá những chương đoạn trong “Văn minh 
Miệt Vườn” của Sơn Nam, bàn về “cách thức sanh nhai” (lao động – kinh tế, kĩ thuật 
nông nghiệp mới). 
 
Tưởng cũng nên nhắc lại, theo Sơn Nam, “Miệt Vườn, gọi tổng quát những vùng đất cao 
ráo, có vườn cam, vườn quýt ở ven sông Tiền, sông Hậu, thuộc tỉnh Sa Đéc, Vĩnh Long, 
Mỹ Tho, Cần Thơ” (tr. 17). 
 
Từ những tài liệu của Quốc sử quán triều Nguyễn, “Đại Nam nhứt thống chí”, bản dịch 
của Nguyễn Tạo, Sơn Nam trích dẫn những đoạn về Miệt Vườn, thời Tự Đức và sau đó 
không bao lâu: 
 
“Tỉnh Vĩnh Long: Bao quanh có chợ Vĩnh Thạnh, chợ Long Hồ, ghe thuyền tụ tập, phố 
xá liên tiếp, thành ra một yếu địa hình thắng danh, khu đô hội vậy... Ngoài ra còn có 
Tiền Giang, sông sâu nước chảy hùng dũng... Nói về địa lợi thì đồng bằng ngàn dặm, có 
ruộng vườn phì nhiêu xanh tốt” (tr. 43); “Đất xốp mà mềm dẻo rất là phì nhiêu. Nước tuy 
đục mà ngọt, tưới rửa được tiện lợi. Nơi bến sông bờ biển có thuỷ liễu (cây bần) mọc 
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thành hàng, cành lá xanh rờn, không hề biến đổi. Cây cỏ nở hoa đậu trái không phân 
biệt mùa xuân hay mùa thu. Nơi ruộng sâu, cắt cho sạch cỏ rồi vãi lúa giống xuống 
không tốn công cày bừa. Nhiều sông ngòi lưu thông, nhưng không tích tụ khí lam 
chướng, duy có khí thấp nhiệt thường nung nấu nên có bệnh phong” (tr. 44); “Nghề 
ruộng và nghề đánh cá đều nhơn theo lợi tự nhiên, dụng lực ít mà được lợi nhiều. Đất 
đai rộng, thức ăn nhiều, ít cần súc tích dành để. Nhiều người biết bơi lội, thiện nghệ câu 
cá sấu và đánh cọp. Bách công kĩ nghệ chưa được tinh xảo...” (tr. 44); “Chợ Vĩnh 
Phước: tục danh chợ Sa Đéc, chợ quán dọc theo bờ sông liên tiếp nối dài năm dặm, 
dưới sông có những bè bằng tre kết đậu khít nhau giăng hàng, hoặc bán tơ lụa và đồ khí 
dụng, hoặc bán dầu rái, than củi, mây, tre, muối mắm, còn trên phố xá cũng có bán đủ 
các hàng hoá tốt đẹp, là một thắng địa phồn hoa vậy” (tr. 45); “Ở Kiến Hoà, tục danh 
chợ Cái Bè, phố xá trù mật, nhiều nhà làm nghề thợ nhuộm, nhà giàu hay trữ cau đem 
bán cho thương nhân Sài Gòn, và làm ghe để đi buôn bán ở Cao Man”. Và Sơn Nam 
giải thích: “Chợ Cái Bè được được ghi là chợ An Bình. Cái Bè đã là trị sở của Vĩnh Long, 
sau đó Vĩnh Long mới dời về thôn Long Hồ (tức chợ Vĩnh Long ngày nay). Cái Thia là 
nơi sông sâu nước chảy, ‘trong châu cây cối cao to, ruộng vườn béo tốt’” (tr. 46). 
 
Với những trích đoạn những tư liệu đáng tin cậy ấy, chúng ta thấy Sơn Nam đã chọn lọc 
để chứng minh trước khi thực dân Pháp chiếm đóng, Miệt Vườn đã thực sự là nơi giàu 
có với “cách thức sanh nhai” đáng tự hào trong thuở bấy giờ. 
 
Sơn Nam còn cho ta biết một thông tin thú vị khác. Bằng óc thông minh, sáng tạo của 
mình, những lưu dân Miền Trung Đàng Trong vào Nam Bộ đã tiếp thu kĩ thuật làm đất 
giồng của người Miên và hơn thế, họ đã phát kiến ra kĩ thuật mới: “Người Việt tạo lập 
thêm nhiều giồng mới đã có sẵn. Nơi đất thấp gần ven sông, người Việt “đào mương liên 
tiếp”. Đây là kĩ thuật làm vườn khá tinh vi mà người Miên không biết, mà người Miền 
Trung thiếu hoàn cảnh để áp dụng. Giữa hai mương là liếp đất cao, mương đào càng 
sâu, càng rộng thì đất quăng lên bồi liếp càng nhiều. Nước lớn chảy vào, mang phù sa 
theo. Phù sa lắng xuống, ở lại đáy mương. Khi nước ngoài sông đã ròng thì nước trong 
mương rút trở ra; chuyển vào là nước đục, chuyển ra là nước trong. Mớ phù sa dưới 
mương được quăng liên tiếp để đắp gốc cây, người làm vườn không cần mua phân bón” 
(tr. 51).  
 
Hoa lợi từ đất vườn vẫn cao hơn đất ruộng (2). Đất vườn cũng có lắm loại cây quả 
chuyên canh khác nhau. “Một mẫu vườn dừa đem huê lợi bằng năm mẫu ruộng. Một 
mẫu vườn cam, quýt đem huê lợi bằng 10 mẫu vườn dừa. ... Một mẫu vườn cam, quýt 
nếu săn sóc kĩ lưỡng thì đem lợi tức trị giá bằng 50 mẫu ruộng”. Sự thể này do diện tích 
đất thấp nhiều so với đất có thể lập vườn, vốn phải là đất cao ráo, không phèn, thuộc 
lưu vực sông Tiền, sông Hậu. 
 
Chính Sơn Nam đã khiêm tốn tổng kết về điểm sáng này: “Trong khu vườn Việt Nam, 
đoá hoa Miệt Vườn đóng góp được vài hương sắc, chứng tỏ dân Việt có đủ sinh lực để 
tiếp nhận, tiêu hoá và sáng tạo: 1) Về kĩ thuật lập vườn, người ở Đồng bằng Sông Cửu 
Long đạt đến mức tinh vi với dụng cụ thô sơ: “đào mương lên liếp”, lấy phù sa làm phân, 
tạo giồng đất cao nơi đất thấp. 2) Biết trồng tỉa khéo léo với kinh nghiệm già dặn về cách 
trồng cam, quýt, sầu riêng, măng cụt. Nhờ đó mà trái ngon ở vùng Xích Đạo được phổ 
biến lần đầu tiên vào phần đất Việt Nam. Biết đào hầm nuôi cá vồ, cá tra, những loại cá 
ngon của Biển Hồ (Cao Miên) bấy lâu chỉ sống “trời sanh” ngoài sông Cái [sông Tiền, 
sông Hậu]” (tr. 211). 
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Kênh rạch đã có trên đất Nam Bộ từ thời Phù Nam. Có người cho là “rạch trời sanh”. 
Lưu dân người Việt Miền Trung Đàng Trong vào khai khẩn lại tiếp tục. Việc đào vét hệ 
thống kênh rạch chằng chịt để tưới tiêu ruộng vườn và cũng nhằm làm đường thuỷ để 
giao thông bằng ghe xuồng còn là một đặc điểm của Miệt Vườn và cả Nam Kỳ lục tỉnh 
nói chung. Nhân dân Nam Bộ suốt hơn 2 thế kỉ đã dần dà thực hiện công việc này, một 
dạng thức phù hợp với bối cảnh địa lí Nam Bộ. Thực dân Pháp đến, chúng tiếp tục thực 
hiện việc đào kênh ở những vùng đất còn hoang vu, “trong vòng 37 năm (năm 1893 đến 
năm 1930), diện tích canh tác tiến triển từ 35.000 mẫu tây đến con số 1.800.000 mẫu 
tây” (tr. 86 & 158-159) (Ngoài ra, về giao thông, chúng còn tạo lập một số tuyến đường 
ray xe lửa) (tr. 86). 
 
“Việc người Pháp đào thêm kinh xáng... [...] Trước tiên, nên kể đến những vùng đất tốt 
do người Pháp chiếm khẩn ưu tiên, gọi nôm na là điền Tây, điền Hãng (điền ông Kho, 
điền Cờ Đỏ, điền La Bách...), kế đến là những khoảng đất lớn do những người từ miệt 
trên đến khai khẩn. Xáng vừa múc là dân chúng cắm ranh hai bên bờ, biết chắc rằng đất 
ấy trở nên tốt, nhờ nước ngọt, nhờ đường giao thông dễ dàng. Nhưng người dân dốt nát 
và siêng năng ấy lần hồi bị mất đất. Người Pháp cũng đành thú nhận rằng đất ở miền 
Tây Nam phần, dân khẩn hoang không được làm chủ; người chủ chính là ông chủ từ 
tỉnh khác tới, hoặc là thầy kí, thầy thông (thông ngôn) ở toà án nào đó, hoặc thầy đội, 
chú cai hiểu rành thủ tục xin khẩn đất, biết cách chạy chọt. Chế độ đại điền chủ thành 
hình. Nhiều ông đại điền chủ không bao giờ có mặt tại điền, họ ở Sài Gòn...” (tr. 180). 
 
“Sông rạch nhiều cá nhưng cá có chủ, nếu bắt quá nhiều là bị tranh cản. Mấy con kinh 
nhỏ trong ruộng là của ông điền chủ. Sông rạch là của nhà nước, mỗi năm đem đấu giá 
thuỷ lợi. Lá dừa nước dưới bãi sông cũng có chủ, hoặc là của nhà nước” (tr. 185). 
 
Đó là thảm cảnh của số lưu dân nghèo khổ vì bị bóc lột thậm tệ dưới chế độ thực dân 
trực trị, câu kết với bọn đại điền chủ tay sai. Sơn Nam còn kể một cách sinh động về 
cảnh khổ của nhân dân nghèo, làm nghề nhổ bàng (một loại cỏ cao, mình tròn, dùng để 
“đươn” [đan] cà ròn, đươn đệm): “ngủ mùng gió” (ngủ một chút, phải trỗi dậy chống 
xuồng thật mạnh để muỗi khỏi bu cắn, lại ngủ một chút nữa, rồi lại chống xuồng; suốt cả 
đêm như thế), “ngủ mùng nước” (ngâm mình trong nước để ngủ, khỏi bị muỗi cắn)! 
Không còn cảnh nào khổ hơn! (tr. 169-170). Và còn cảnh trốn thuế thân do Pháp đặt ra 
nữa! (tr. 186). 
 
Chính nội lực, bản lĩnh văn hoá, văn minh từ Văn Lang - Đại Việt đến Việt Nam của 
người Việt, kết tinh, phát huy, tiếp biến tại Miền Trung (Đàng Trong) đã giúp lưu dân 
Nam Bộ lại một lần nữa kết tinh mới, phát huy mới, tiếp biến mới tại vùng đất này. Đặc 
biệt, như những thị tứ, làng xã trù phú của hầu hết các quốc gia khác, tại cửa sông, lưu 
vực ven sông bao giờ cũng là những nơi, những vùng đất hội tụ và lan toả cư dân cùng 
văn hoá, văn minh. Miệt Vườn – những vùng đất lưu vực sông Tiền, sông Hậu -- cũng 
không nằm ngoài quy luật ấy.  
 
Tuy nhiên, văn hoá, văn minh Miệt Vườn, Đồng bằng Sông Cửu Long và của cả Nam 
Bộ, không chỉ là sự khúc xạ tính chất thể chế chính trị (phong kiến độc lập; tư sản, cộng 
hoà thuộc địa), lao động – kinh tế (“cách thức sanh nhai”, quan hệ với tự nhiên...) mà 
còn thể hiện ở nhiều phương diện đặc thù của văn hoá, văn minh: ăn, mặc, ở, phong 
tục tập quán, học hành, sáng tạo văn học - nghệ thuật, tín ngưỡng, vui chơi giải trí... Nói 
đầy đủ, khái quát theo ngôn ngữ và sự phân cấp của văn hoá học: thế giới quan, nhân 
sinh quan; đời sống cá nhân; quan hệ gia đình, họ tộc; quan hệ xã hội, quốc gia... Ở 
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đây, tôi chỉ khám phá trên cơ sở 222 trang sách cỡ bình thường của “Văn minh Miệt 
Vườn” và cũng tự giới hạn trong phạm vi cuốn sách ấy. 
 
III. Tạm kết: 
 
Qua bài thứ nhất và bài thứ hai này, tôi đã cố gắng khám phá cuốn sách “Văn minh Miệt 
Vườn” của nhà văn, nhà nghiên cứu Sơn Nam ở những khía cạnh có lẽ hơi “xa xôi”, và 
hẳn đã khiến nhiều người sốt ruột. Chỉ riêng 2 khía cạnh mà tôi đã trình bày thành hai 
chủ điểm như trên ở bài này, có thể cũng bị xem là “xa xôi”, thậm chí bị xem là không ăn 
nhập gì với văn hoá, văn minh. 
 
Thực ra, như một luận điểm nổi tiếng nhiều người đã biết, con người vốn được xem là 
tổng hoà của các quan hệ xã hội, trong tính hiện thực của nó, một bộ phận của cộng 
đồng xã hội, của cộng đồng dân tộc, cũng vậy. Con người và xã hội Miệt Vườn – Đồng 
bằng Sông Cửu Long – Nam Bộ, dù được Sơn Nam giới thuyết rõ ràng hay ẩn kín, vẫn 
được ông khảo cứu qua sách báo, tài liệu dạng văn bản và kiểm nghiệm bằng vốn sống 
của chính ông, theo ý hướng ấy.  
 
Trong các quan hệ xã hội, không thể không có quan hệ giữa thể chế chính trị theo từng 
thời kì, từng giai đoạn với tất cả những thế hệ con người sống dưới các thể chế đó. Mỗi 
con người đều mang dấu ấn của chế độ chính trị - xã hội nhất định. Cũng tương tự như 
vậy, nếu xét về mặt quan hệ sản xuất. Và tôi đã cố gắng khám phá các nhìn nhận của 
Sơn Nam về “tính hiện thực của nó”, một cách cụ thể – lịch sử: chế độ phong kiến các 
đời chúa Nguyễn, các đời vua Nguyễn từ thế kỉ XVII đến 1862, 1867 ở Nam Kỳ lục tỉnh 
và chế độ thực dân Pháp trên thuộc địa Nam Bộ với cộng đồng lưu dân Nam Kỳ lục tỉnh 
– Nam Bộ thuở bấy giờ (1862, 1867 – 1945), mà trọng tâm vẫn là Miệt Vườn với cư dân 
ở đó. Về “tính hiện thực của nó”, tôi đặc biệt nhấn mạnh quan hệ tương tác biện chứng 
giữa Đất và Người, giữa Người Việt (Kinh) với những Sắc Dân khác cùng chung sống 
trên một vùng Đất, đặt trong diễn trình lịch sử...    
 
Nhưng dẫu sao cũng không thể không đi sâu vào những biểu hiện văn hoá, văn minh 
Miệt Vườn – Đồng bằng Sông Cửu Long – Nam Bộ ở những phương diện đặc thù nhất, 
dễ nhìn thấy nhất của lĩnh vực ấy: ăn, mặc, ở, giáo dục, văn học - nghệ thuật và vui 
chơi, giải trí... Tất nhiên, không thể thiếu phương diện văn hoá tâm linh.  
  
Khởi viết bài 2: 14 : 00, ngày 10-10 HB8 (2008) 
Viết xong bài 2: 16: 30, ngày 11-10 HB8 (2008) 
Sửa chữa, bổ sung xong: 15 : 17, ngày 14-10 HB8 (2008) 
Chỉnh thêm dăm ba chữ: 06 : 59, ngày 15-10 HB8 (2008)  
 
Trần Xuân An 
 
____________________________ 
 
(1) Sơn Nam, “Văn minh Miệt Vườn”, Nxb. Văn Hoá tái bản, 1992. Các số trang trong bài, tôi ghi 
theo bản 1992 này. 
 
(2) Xem thêm: Ngoài kĩ thuật đào mương lên liếp, còn có kĩ thuật phát cỏ thay cho cày bừa (với 
lúa sạ): Sơn Nam, “Cá tính Miền Nam”, Nxb. Đông Phố, 1974. Bản in chung với 2 cuốn khác, 
Nxb. Trẻ tái bản, 2005, tr. 85-90, tr. 90-98. 
 
Trân trọng mời xem tiếp bài 3 cùng đề tài 
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BÀI VIẾT ĐÃ ĐƯỢC SỬA CHỮA VÀI CHỮ VỀ LỖI GÕ PHÍM  
VÀ ĐÃ ĐƯỢC BỔ SUNG THÊM 2 CHÚ THÍCH, 1 TẤM ẢNH “TOÀN TẬP SƠN NAM” 
LÚC 14 : 50, NGÀY 20-10 HB8 (2008) 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ảnh chỉ có tính chất tham khảo (đầu thế kỉ XX: áo quần bà ba, hổ phệ) -- Nguồn ảnh: Tạp chí 

Xưa & Nay – Nxb. VHSG., 2007 – Quét chụp: WebTgTXA., 14-10 HB8. 
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Bài 26 
 
NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN MINH TẠI MIỆT VƯỜN 
QUA KHẢO CỨU VĂN HOÁ HỌC CỦA NHÀ VĂN SƠN NAM (1926-2008):  
BIỂU HIỆN QUA CÁC PHƯƠNG DIỆN ĐẶC THÙ VĂN HOÁ 
 
Bài 3 / 3 VeSN 
 
Trần Xuân An 
 
I. Dẫn nhập:  
 
Trong bài thứ 3 này, sau bài thứ nhất và bài thứ hai cùng đề tài, những mặt dễ nhìn thấy 
nhất của các biểu hiện văn hoá, văn minh thuộc trung tâm điểm Đồng bằng Sông Cửu 
Long sẽ được khám phá trong cuốn sách “Văn minh Miệt Vườn” (1) của Sơn Nam. Nói 
cách khác, các phương diện đặc thù văn hoá của con người, xã hội Miệt Vườn – Đồng 
bằng Sông Cửu Long – Nam Bộ sẽ được trình bày lại theo nhận thức của chính Sơn 
Nam, nhưng theo từng chủ điểm một (theo chiều lịch đại). Kế đó, xin đưa ra một vài nét 
bổ khuyết hết sức vắn tắt về những vấn đề văn hoá ông không xem là văn minh, hoặc 
ông không muốn hoặc đã tránh né, hay đúng hơn, ông chưa đề cập đến ở cuốn sách 
này. 
 
Xin nhắc lại một lần nữa, Sơn Nam đã xác định: “Miệt Vườn là xưng danh sẵn có. Tiếng 
văn minh kèm theo phía trước là do người khởi thảo tập sách này nêu lên, nghĩ rằng văn 
minh là nếp sống vật chất, là ăn, mặc, ở, cách thức sanh nhai (tôi nhấn mạnh – 
TXA.)” (tr. 7).  
 
II. Những giá trị văn minh của trung tâm điểm Đồng bằng Sông Cửu Long qua 
cuốn sách “Văn minh Miệt Vườn” của Sơn Nam: Các phương diện đặc thù văn 
hoá 
 
1. “Văn minh Miệt Vườn”: ăn, mặc, ở, giáo dục, văn học - nghệ thuật và vui chơi, 
giải trí:  
 
Cũng như khi khám phá “Văn minh Miệt Vườn” về sự khúc xạ của thể chế chính trị và 
phương thức sản xuất theo từng thời kì vào nếp sống, tâm thức, tính cách của người 
Miệt Vườn và Đồng bằng Sông Cửu Long, Nam Bộ nói chung, tôi lưu ý đến dấu ấn đặc 
trưng trong một số biểu hiện văn hoá qua việc thoả mãn những nhu cầu căn bản nhất, 
bức thiết nhất, những nhu cầu đầu tiên và cuối cùng của con người, ở đây là con người 
Miệt Vườn – Đồng bằng Sông Cửu Long – Nam Bộ. 
 
Nhà nghiên cứu đồng thời là nhà văn Sơn Nam đã trích dẫn “Đại Nam nhất thống chí” 
(Tu Trai Nguyễn Tạo dịch), đoạn viết về Vĩnh Long, một trong các vùng đất Miệt Vườn: 
“Tánh người ưa chịu nắng, ưng ăn đồ mặn, ăn mặc khí dụng có văn hoa mà cũng có 
chất phác. [...] Đất đai rộng, thức ăn nhiều, ít cần súc tích để dành” (tr. 44); về Sa Đéc:  
“Nữ công ở huyện Vĩnh An khá hơn” (tr. 45). 
 
1.a. Văn hoá ăn:  
 
Sơn Nam cũng khẳng định: “Dân chúng sống ở Đồng bằng Sông Cửu Long hơn miền 
Bắc, miền Trung [...] ở điểm không bao giờ gặp đói kém” (tr. 59-60); ông viết theo một tư 
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liệu: “Gạo miền Nam [Nam Bộ] dư cung ứng cho nhu cầu địa phương dầu là những năm 
mất mùa. Gạo chở ra các tỉnh miền Nam Trung phần, giúp cho giá gạo trên thị trường hạ 
xuống” (tr. 60). Đặc biệt, chính ông nhấn mạnh: “Chưa bao giờ xảy ra loạn lạc vì đói 
kém. Cuối đời Tự Đức, trong khi dân chúng ở Bắc phần bất mãn vì triều đình Huế bó tay 
trước nạn đói kém thì người miền Nam [tức Nam Bộ] giữ được thái độ lạc quan. Họ 
mang ơn “tấc đất ngọn rau của chúa [Nguyễn]” vì quả thật từ đời các chúa Nguyễn đến 
đời Tự Đức, họ sống cuộc đời ít lo âu hơn ở miền Trung”  (tr. 60). Một điều đặc biệt hơn 
nữa, Sơn Nam không rơi vào kinh tế luận một cách máy móc, khi ông viết tiếp đoạn vừa 
trích dẫn: “Họ [dân Nam Bộ] kháng Pháp với tinh thần tích cực, việc lớn không thành vì 
trình độ tổ chức và kĩ thuật quá thấp kém...” (tr. 60), nhất là khi ông khẳng định, mặc dù 
cho toàn thể dân tộc Việt Nam ta, nhưng cũng hàm ý chỉ riêng người Miệt Vườn – Nam 
Bộ: “Dân Việt Nam và trí thức Việt Nam chống Pháp không phải vì quá đói, nhưng vì lí 
do khác, cao cả hơn. Phong trào chính trị và tình hình kinh tế không liên hệ trực tiếp 
nhau. Còn những yếu tố quyết định khác: tinh thần dân tộc Việt, trào lưu dân chủ xã hội 
ở Tây Phương” (tr. 140). 
 
Tất nhiên, nói chung, “dĩ thực vi tiên”, xã hội nào cũng lấy cái ăn làm mối quan tâm hàng 
đầu; “có thực mới vực được đạo”, kể cả đạo lí yêu nước, chống ngoại xâm. Tuy vậy, 
người Miệt Vườn – Nam Bộ đã vượt lên cái ăn bức thiết nhưng tầm thường, lí tưởng 
chiến đấu không vì một động cơ là cái ăn chi phối. 
 
Trong chính trị đã là như thế. Trong đời sống với các quan hệ thường ngày giữa bà con 
chòm xóm, giữa chủ nhà với khách làng xa, tỉnh xa đến, cái ăn không làm người Miệt 
Vườn – Nam Bộ vướng bận như người Bắc Bộ, Trung Bộ (thường là do điều kiện eo 
hẹp, phải tính toán chi li, lắm khi phải “nhịn miệng đãi khách” hay chịu mang tiếng bủn 
xỉn, keo kiệt).  
 
Khi nguồn thực phẩm dư dả, không còn là nhu yếu phẩm bức thiết, người ta không 
những ăn cho no, mà còn ăn ngon, ăn cho sang, cho đẹp. Như vậy là đã bước lên một 
cấp độ sống cao hơn. 
 
“Món ăn và bánh khéo là ngành nữ công khá độc đáo ở Miệt Vườn”; “Mấy bà mấy cô ở 
Sa Đéc, Long Xuyên, Vĩnh Long và cả luôn Rạch Giá đã thi tài về bánh khéo, và đã nấu 
thức ăn: bánh bò trong, bánh bột lọc, bánh ít trần, bánh men, bánh thuẫn, bánh ướt, 
bánh xếp, bánh bò ngang, mứt ổi, mứt chuối, mứt chanh, mứt me... Lại còn món bánh 
hỏi thịt quay, bò gác tréo, vịt tiềm hon, dưa đầu heo, mắm tôm, mắm lòng. Người đầu 
tiên chế biến những thức ăn, bánh khéo chưa hẳn là người Miệt Vườn, nhưng Miệt 
Vườn là nơi để thí nghiệm vì các bà các cô dư tiền mua bột mua đường, dư cá tôm để 
nấu nướng... [...] Miệt Vườn là nơi bánh khéo phát triển mạnh, có thầy dạy, gần như trở 
thành phong trào. Dịp gần đám cưới, đám giỗ, cúng đình, đón rước quan trên, hội chợ 
phiên... là các bà, các cô thi tài. Con gái nhà đàng hoàng phải biết vài thứ bánh, vài món 
ăn để thi thố khi về nhà chồng, khi giao thiệp với chị em bạn...” (tr. 123-124). 
 
Sơn Nam còn dành vài trang sách để đặc tả món “Giang Nam dã hạc” (Hạc đồng quê ở 
Giang Nam), một món ăn có cái tên vốn được dùng để ví von theo ước lệ: sông Cửu 
Long cũng như Giang Nam. Đây là một món ăn hoàn toàn do sáng tạo của Miệt Vườn, 
“trình bày khá mĩ thuật và duyên dáng” (tr. 126). Món “bò gác tréo”, thưởng thức món 
này ngay giữa vườn nhà cũng là một cách ăn kiểu “buffet”, tự phục vụ hiện nay ở các 
nhà hàng sân vườn. Tuy nhiên, thú vị nhất là những món ăn, cách ăn thuộc loại “đặc 
sản”, “đặc trưng”, không thể tìm thấy ở Bắc Bộ, Trung Bộ: cá lóc nướng ốp bẹ chuối, vịt 
nướng sau khi bó đất sét, tôm nhúng nước dừa xiêm, cá rô kho tộ, canh chua cá lóc, 
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canh chua cá tra, cá vồ, cá bông lau, mắm lòng, mắm Thái ăn với thịt luộc, rau sống. 
Ngay đến thịt chó, món mà Sơn Nam cho là món bất thường, ăn vì tò mò, muốn ‘xé rào’, 
cũng theo kiểu thức Nam Bộ: thịt chó gói lá cách, lá lốt, làm xíu mại, theo kiểu thịt bò 
bảy món... (tr. 126-127). Đặc biệt, còn có bánh phồng tôm (tr. 215). Và còn phải bàn đến 
cách ăn, ăn ở đâu, khung cảnh nào, như ăn trên sông trong tiếng thơ, tiếng nhạc... 
 
“Bọn đàn ông thích nhậu rượu bày ra vài ba loại rượu, như rượu đậu nành, rượu chuối, 
rượu mít, rượu dừa. [Về rượu dừa,] cứ bỏ chút ít men dưới gốc để rồi nước dừa trong 
trái dừa dậy lên, thành rượu; hái quày dừa xuống, vạt vỏ ra mà uống loại rượu dừa ấy 
(?)” (tr. 126). 
 
Nói chung, người Miệt Vườn – Nam Bộ trước 1945 vốn rất hào phóng về miếng ăn, 
miếng uống, rất điệu nghệ về cách ăn, cách uống. Những món ăn, món uống vốn là đặc 
sản được mọi người đánh giá độc đáo, một phần vì văn hoá ẩm thực được nhân dân 
quan tâm, một phần vì nguyên liệu chỉ có tại địa phương Miệt Vườn – Nam Bộ, không 
thể có ở những vùng đất khác. 
 
Khác với nhiều nhà nghiên cứu khác, Sơn Nam nói thẳng về một nguyên nhân tâm lí 
sâu xa trong việc tiêu xài, gồm cả ăn ngon, ăn sang của tầng lớp trên: ““Văn minh Miệt 
Vườn” phát triển trong giới đại điền chủ, mặc dầu là nơi nước mặn khó lập vườn” (tr. 
187); “Vì thiếu tính chất sang trọng căn cứ vào gia phả, huyết thống nên giới điền chủ, 
giới chủ vườn phải biểu dương, chứng minh nếp sống quý phái của mình...” (tr. 199). 
 
Nhưng đâu phải tầng lớp dưới không sáng tạo nên những đặc sản trong việc ăn uống 
của mình, ngoài những đặc sản kể trên, và ở “cấp độ” vừa túi tiền hơn. 
 
Tôi nghĩ Sơn Nam cũng chưa liệt kê hết những món ăn dân dã đặc trưng Miệt Vườn – 
Đồng bằng Sông Cửu Long – Nam Bộ, chẳng hạn các món chế biến tuyệt vời từ thịt 
chuột đồng (mập ú, sạch sẽ do đồng ruộng mênh mông bát ngát), thịt rắn, thịt dơi (cũng 
mập và sạch như thế), và một món ăn khá phổ biến ngày nay: hủ tíu (có thể hủ tíu là 
món ăn Nam Á đã được tiếp biến)... 
 
Tưởng cũng cần nói thêm: Nhậu và cách nhậu chuyền li (chung) xoay vòng vốn là đặc 
trưng rất Miệt Vườn, Nam Bộ. Ngay từ “ăn nhậu” ngày nay thường dùng trong cả nước, 
cũng hẳn xuất phát từ Nam Bộ. 
 
“Phát triển nghệ thuật nấu ăn, cải tiến không ngừng. Nấu ăn, làm bánh mứt được xem là 
phong trào tiến bộ xuất phát từ Huế đô, vào năm 1927... [...]  Miệt Vườn với mức sống 
vật chất khá cao đã có dư phương tiện để thực hiện việc trau dồi nữ công, không riêng 
gì giới trí thức và nữ sinh mà luôn cả trong giới bình dân” (tr. 212). Sơn Nam đã kết luận 
như thế. Nhưng theo tôi, nấu ăn không chỉ là nữ công. Ở Miệt Vườn – Nam Bộ, có 
những bậc thầy về nghệ thuật này lại là đàn ông, và đặc biệt là đàn ông Nam Bộ nói 
chung cũng rất giỏi về gia chánh, thậm chí vợ của họ rốt cục chỉ biết mỗi một việc sinh 
con, cho con bú mà thôi (do yêu cầu gia tăng dân số được triều đình khuyến khích; do 
nhu cầu tự thân gia đình, họ tộc, nhu cầu về sức lao động; do phụ nữ hiếm quý hơn con 
trai, đàn ông về tỉ lệ khi đi khẩn hoang, lập ấp, lập đồn điền; do tính chất nam quyền gia 
trưởng đã giảm nhẹ, so với Bắc Bộ, Trung Bộ). 
 
1.b. Văn hoá mặc: 
 
Khi nói văn hoá mặc là gồm cả trang sức. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


Trần Xuân An                                                                                    “Tập hợp 3, 3-2008 – 10-2008” 103 

 
Rõ ràng ba kì ở nước ta, trước 1945, nhìn chung là có cách ăn mặc khá khác nhau. Khá 
nhiều tranh cổ động, hình in trên con tem, tiền giấy, thể hiện 3 cô gái Nam, Trung, Bắc 
với 3 sắc phục khác nhau, nhưng cả 3 đều rất Việt Nam. 
 
Đặc trưng phụ nữ Nam Bộ thường được nhấn mạnh là chiếc khăn rằn quàng cổ hay đội 
đầu, và người Nam Bộ, nam hay nữ cũng thường vận áo quần bà ba. 
 
Sơn Nam bổ sung vào trích dẫn: “Vài người cho rằng áo bà ba đen tiêu biểu cho màu 
sắc miền Nam [Nam Bộ]. Theo chúng tôi nghĩ thì áo bà ba đen được phổ biến hơi chậm 
trễ. Như đã nói, đó là kiểu áo của người Bà Ba, màu đen rất khó nhuộm với nguyên liệu 
địa phương, sau này áo bà ba đen được phổ biến nhờ vải đen nhập cảng (vải ú đen, vải 
xiêm láng)” (tr. 58).  
 
Sơn Nam viết và chú thích ở một đoạn trước: “Bà Ba là người Mã Lai lai Trung Hoa 
(chiếc áo bà ba mà người miền Nam [Nam Bộ] ưa thích, vạt ngắn, không bâu [cổ áo; túi 
áo – TXA. chua thêm], chính là kiểu áo của người Bà Ba)” (tr. 43). 
 
Ông lại trích dẫn tư liệu: “Đàn ông mặc quần đùi áo cánh (quần dài đến đầu gối, áo 
ngang mổng trôn), may bằng vải ta, nhuộm bằng vỏ cây dà và vỏ cây cóc. Đàn bà thì 
mặc quần và áo dài hơn đàn ông. Đàn ông và đàn bà đều nhai trầu, nơi lưng đàn ông có 
mang một hổ phệ, làm bằng vải xếp nhiều lớp, có hai ngăn lớn... Trong hổ phệ, để trầu 
cau và thuốc hút. (Bị chú: Có người cho rằng cái khăn rằn (vằn) mà các cô, các bà ở 
miền quê thường vắt chính là kiểu phục sức của đàn bà Mã Lai). Hễ dân chúng thì đi 
chân, không đi giày dép...” (tr. 59). 
 
Nhưng đó chỉ là thường phục, mặc hằng ngày. Người Miệt Vườn – Đồng bằng Sông 
Cửu Long – Nam Bộ khi có việc lễ tết trang trọng, cũng như người Trung Bộ, người Bắc 
Bộ, mới mặc lễ phục. Đây là một tấm ảnh thờ, trong đó, cho ta thấy cách vận lễ phục: 
“Ông lão đội khăn đóng, mặc áo dài đen, quần trắng, mang dép da, ngồi trên cái ghế có 
đai” (tr. 118). Tất nhiên bà lão cũng mặc áo dài, quần trắng hay đen, tóc búi tó, cổ mang 
kiềng vàng... “Ông lão (hoặc bà lão) ngồi ngay ngắn, nhìn thẳng...” (tr. 118). 
 
“Ở Miệt Vườn, ở miền Hậu Giang thời Pháp thuộc, cái áo dài đàn ông không được thông 
dụng cho lắm. Kiểu quần áo bà ba là tiện lợi nhứt, đồng thời quần áo bà ba cũng tiêu 
biểu cho sự trang nghiêm trong giới trung lưu. Hương chức hội tề, thầy cai tổng, ông hội 
đồng, hương chức đình chỉ mặc áo dài đội khăn đóng trong trường hợp tối cần thiết, tiếp 
rước quan trên, cúng đình. Tại công sở, hương chức làm việc với quần áo bà ba hoặc 
bi-ra-ma [pyjama]. Ông điền chủ sang trọng cũng mặc đồ bà ba bằng lụa Lèo, lụa Hà 
Đông khi ra đường. Người thường dân dường như chỉ mặc áo dài đội khăn đóng và tập 
cách thức quỳ lạy khi... cưới vợ (áo dài và khăn đóng thì mượn, ít ai sắm). Tại trường 
tiểu học, sơ học và luôn cả trung học, học trò mặc áo bà ba lúc ngồi học. Áo bà ba gọn 
gàng, cởi ra mặc vào dễ dàng, giúp con người đi đứng khoan thai, ít câu thúc” (tr. 201-
202). 
 
Nhà nghiên cứu, nhà văn Sơn Nam còn cho chúng ta biết các cậu học trò Miệt Vườn – 
Nam Bộ ngạc nhiên như thế nào khi xem ảnh chụp hay hình vẽ trong sách giáo khoa 
thời thuộc Pháp, thấy học trò Bắc Bộ đá cầu nhưng cũng mặc áo dài. Ông không viết 
thêm, nhưng tôi đồ rằng những cậu học trò Miệt Vườn – Nam Bộ ấy càng ngạc nhiên 
hơn khi thấy được người phụ nữ Trung Bộ (Đàng Trong), bất kể già hay trẻ, khi đi chợ 
mua thức ăn, khi gánh vài bó rau, rỗ khoai đi bán ở chợ huyện hoặc gánh hàng rong đi 
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dọc phố xá cũng mặc áo dài (cho dù áo dài rách tuơ, vá chằng vá đụp, theo quan niệm 
“giấy rách phải giữ lấy lề”). 
 
Tôi còn thấy, hình như người phụ nữ Nam Bộ thường thích đội khăn ngay lúc ở trong 
nhà; và cả khi ra nắng, họ cũng đội khăn thay vì đội nón lá, hoặc họ vừa đội khăn vừa 
đội nón lá. 
 
Nói chung, Sơn Nam chỉ mô tả, ông không bận tâm lí giải, nhưng tôi nghĩ, riêng về việc 
người Miệt Vườn – Nam Bộ thích áo quần bà ba, đội khăn rằn thay vì vận áo dài, đội 
nón lá, một cách có ý thức hay do quy luật thích ứng tự nhiên mà bất giác họ tuân theo, 
là bởi họ vốn là những lưu dân khai hoang, mở đất, việc mặc áo quần, đội khăn gọn 
gàng là rất cần thiết. Mặt khác, cũng do khí hậu Nam Bộ không mưa dầm, không lạnh 
rét; nắng ấm và nắng nóng quanh năm.   
 
Có lẽ cũng cần mở một ngoặc đơn để chứng minh việc chọn áo quần bà ba, khăn rằn là 
phù hợp với người Nam Bộ trong việc đi rừng, phát hoang: Trước 1975, ở Miền Nam, 
có một sắc lính chuyên mặc như người Nam Bộ (bình định, xây dựng nông thôn); và ở 
Miền Bắc (bên kia Vĩ tuyến 17) cũng thế, chiếc áo dài nam hay nữ, khăn đóng và khăn 
mỏ quạ chít đầu ở hai giới cũng biến mất. Nhiều người ở Miền Nam (phía Nam Vĩ tuyến 
17) đã ngạc nhiên như thế nào khi nhận ra phụ nữ Miền Bắc không biết mặc áo dài! (Tất 
nhiên, đến nay, thời hoà bình, phục hưng văn hoá dân tộc, áo dài nam, nữ cần được 
phục hồi, cách tân). 
 
Dẫu sao thì quần áo bà ba, khăn rằn vẫn là đặc trưng Nam Bộ trước 1945 và vài thập 
niên sau đó. Đến nay, với nông dân, cơ bản vẫn như thế.  
 
Dĩ nhiên, vẫn trong quy luật trao đổi văn hoá của mọi châu lục, mọi xứ sở nói chung, ở 
đây, trang phục đặc trưng Nam Bộ như áo quần bà ba, khăn rằn đều có nguồn gốc Mã 
Lai, nhưng chúng đã được người Việt Nam Bộ tiếp thu, cải tiến, để trở thành nét văn 
hoá đặc trưng của mình, và vẫn rất Việt Nam, góp phần làm phong phú thêm văn hoá 
chung của dân tộc Việt Nam chúng ta. Giá trị của sự đóng góp ấy, chính là sự tiếp biến. 
 
1.c. Văn hoá ở: 
 
Về nếp ở, thời mới khai phá Nam Bộ, vẫn Sơn Nam trích dẫn tư liệu do ông sưu tầm: 
“Nhà cửa phần nhiều là nhà nghèo, cất bằng cây đốn nơi rừng, lợp tranh lá. Thực là bực 
đại phú mới làm nhà bằng cây điều mộc, nền xây đá ong, vách ván, lợp ngói âm dương. 
Hai ba xóm mới thấy bóng một nhà ngói đỏ lói, thiên hạ trầm trồ khen. Trong nhà, nơi 
căn giữa đặt giường thờ (cái chõng cao hơn giường nằm) làm bằng cây hoặc tre, trên lót 
vạc tre, trải chiếu đệm. Đó là nơi để bày đồ vật như đèn nhang, nước và bánh, trái cây 
đơm quảy cúng kiếng ông bà... Hai bên thì lót giường nằm và có kệ gác để vật dụng. 
Phía trong có buồng the kín đáo, để giường cho con gái, đàn bà ở riêng. Ban đêm, vài 
ngọn đèn dầu phọng, mù u hoặc dầu cá cháy leo lét trên cái thếp bằng sành, có cái tim 
cỏ bức [bấc]” (tr. 58). 
 
Khi xây dựng nhà cửa, vẫn như cổ truyền, người Nam Bộ coi trọng việc xem phong 
thuỷ, nhưng nghiêng về tác dụng thực tiễn. “Về phong thuỷ, người Miệt Vườn chọn nơi 
“sông sâu nước chảy” để cất nhà. Sông sâu nước chảy nghĩa là không bùn lầy nước 
đọng. Sông sâu nước chảy là nơi dễ liên lạc với xóm giềng, với mấy làng phụ cận. Nước 
chảy là điều kiện tối cần thiết để giữ vệ sinh, gọi nôm na là “lấy nước làm sạch”” (tr. 
109). 
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Sơn Nam rất chú ý khảo cứu về nếp ở. Ông chọn một ngôi nhà của chủ nhà cỡ bậc 
trung, tại một địa điểm cũng khá tiêu biểu làm điển hình. Có lẽ đây là những trang viết tỉ 
mỉ nhất trong cuốn sách, kéo dài từ tr. 110 đến tr. 118, và cả hai tr. 120-121. 
 
Ông phác hoạ tổng thể: “Mỗi nhà là một cung điện bình dân, với nhà thuỷ tạ, với sân 
rộng, hòn non bộ, cây kiểng. Sau nhà là vườn tược, trước sân và bên hông thì trồng cây 
để lấy bóng mát. Nhà không quá kín đối với người ngoài” (tr. 110).  
 
Tiếp theo, tôi chỉ trích những chi tiết quan trọng nhất: Đây là nhà thuỷ tạ và cổng nhà, 
sân nhà: “Nhà mát cất ở mé sông... Bên cầu mát là trại lá nhỏ để ghe xuồng đậu....”; 
“Cổng nhà ít khi đóng lại, nhiều khi không có cửa. Cổng bằng cây, bằng gạch”; “Bàn thờ 
ông Thiên dựng giữa sân, gần đường cái”; “Kiểng ở Miệt Vườn là sự sáng tạo đáng lưu 
ý, nuôi và uốn với đường nét, quan niệm thẩm mĩ khá độc đáo, khác lối uốn kiểng của 
người Trung Hoa, của miền Trung [Trung Bộ] hoặc Bắc phần”. Đây là bố cục của một 
ngôi nhà ba căn với một hoặc hai chái: “Từ trước đến sau, có ba phần rõ rệt: 1) Phần 
thứ nhứt là hàng ba và phòng khách... Căn giữa [thuộc hàng ba] dành để tiếp khách 
quý, thường là đặt bộ trường kỉ, hai chiếc ghế dài để hai bên một cái bàn dài... Hai căn 
hai bên dành cho hai bộ ván gỏ. Bộ ván bên trái (từ bên ngoài nhìn vào) dành cho các 
bà... Bộ ván bên tay phải (từ bên ngoài nhìn vào) dành cho khách nằm nghỉ trưa, hoặc 
để dọn cơm đãi khách... 2) Hết phần trước, đến phần giữa ngôi nhà: Đây là khu vực 
dành riêng cho gia chủ, dùng làm nơi thờ phượng ông bà... Bước vào khu vực này, ngay 
căn giữa, chúng ta gặp một bộ ván. Căn bên phải, từ ngoài nhìn vào là cái giường ngủ, 
dành cho người lớn tuổi nhứt trong gia đình (ông, bà). Căn bên trái là chỗ dành cho cái 
rương to, rương xe. Bàn thờ ông bà gồm ba bàn, một ở giữa, hai ở hai bên. 3) Sau bàn 
thờ là phần thứ ba của ngôi nhà, với hai khung treo màn. Bên trái (từ ngoài nhìn vào) là 
phòng the, dành cho đàn bà, con gái. Bên mặt là khu vực để lu gạo và sống chén... Đến 
đây là dứt ngôi nhà trên... Trong nhà dưới là bộ ván, giàn bếp, bộ vạc dành riêng cho 
trai bạn (tôi tớ). Một bên dành cho cái xe gió (để rê lúa, sau khi xay), cối xay lúa, cối giã 
gạo, cối quết chuối heo ăn...” (tr. 112-115). 
 
Đúng như Sơn Nam nhận xét: bố cục vẫn rất cổ điển, truyền thống. Tuy nhiên, tôi nhận 
thấy rất một số đặc điểm khá lạ: 
 
a) Nhà ở người Trung Bộ (Đàng Trong) thường kín đáo, nên hầu như nhà nào cũng có 
bình phong xây gạch hay làm bằng chè tàu lá nhỏ. Nhà ở Nam Bộ hình như không chú 
trọng loại bình phong ấy. 
 
b) Về cách bố trí nơi nằm của nam, nữ: Nếu so với cách sắp xếp giường, bộ ván (bộ 
ngựa) cho nam và nữ của người Trung Bộ (Đàng Trong), thì người Miệt Vườn sắp xếp 
hơi khá lạ, hầu như trái ngược. Người Huế, Quảng Trị, Quảng Nam chẳng hạn, bao giờ 
cũng sắp xếp cho các bà, các cô ở căn phía tay phải, từ ngoài nhìn vào, tức là căn phía 
tay trái ngôi nhà. Căn nhà phía tay trái ngôi nhà thường nối với một nhà ngang (nhà 
dưới), xây trên phần đất phía hông trái của nhà lớn hay sân nhà. Như vậy là rất tiện để 
các bà, các cô đi xuống nhà ngang. Nguyên do, có lẽ nhà dưới của người Miệt Vườn 
được xây, được dựng ở phía hậu nhà lớn? 
 
Sơn Nam nhận định: “Nhà cửa ở Miệt Vườn khá đẹp, hợp cảnh, với hoa kiểng, sân rộng 
rãi. Lối bố trí bàn ghế, bộ ván trong nhà bộc lộ tánh tình cởi mở, nhứt là hiếu khách” (tr. 
211). Tôi còn phỏng định, phải chăng người Miệt Vườn – Nam Bộ phần nào ảnh hưởng 
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văn hoá mẫu hệ, ít ra là đã thể hiện trong việc bố trí nơi nghỉ ngơi, nằm ngủ của người 
phụ nữ, cho dù là khách hay gia chủ? 
 
Nếp ở cũng phản ánh triết lí sống của người chủ nhà. Nhìn chung, người Việt ở đâu 
cũng như nhau, vì cùng một nguồn văn minh Văn Lang - Đại Việt - Việt Nam - Đại Nam 
mà ra. Nhưng cái chính là tìm ra bản sắc riêng của từng vùng đất. Ở đây, là “văn minh 
Miệt Vườn” – Đồng bằng Sông Cửu Long – Nam Bộ, thoát thai từ những cư dân Trung 
Bộ Đàng Trong (từ sông Gianh trở vào). 
 
1.d. Giáo dục: 
 
Trong suốt quãng thời gian non hai trăm năm, từ thế kỉ XVII đến thế kỉ XVIII, Miệt Vườn 
– Đồng bằng Sông Cửu Long – Nam Bộ trút hết tâm lực vào việc khai khẩn đất mới, mở 
rộng biên cương Tổ quốc. Đó là một công lao vĩ đại bậc nhất trong lịch sử dân tộc. Tuy 
nhiên, vì vậy, vấn đề giáo dục ở vùng đất phương Nam hầu hết chỉ gói gọn trong gia 
đình. Các lưu dân ấy khi rời khỏi Trung Bộ Đàng Trong để vào Nam, tất nhiên họ vẫn 
mang trong tâm thức của mình phong tục, tập quán và cả tri thức chữ nghĩa vốn có (2). 
Trong những người ra đi, ai bảo không có những cử nhân, tú tài xuất sắc (và bản lĩnh 
cứng cỏi, ngang tàng, nhạy cảm với bất công xã hội nữa), nhưng khi đến đất mới, họ 
không có điều kiện để phát huy, nối đời. Mãi cho đến đầu thế kỉ XIX, sỉ tử Nam Bộ đã 
lều chõng đi thi. Nam Bộ đã có nhiều bậc đại khoa. Cho đến khi phải vứt bút lông đi, 
cầm lấy bút chì, bút sắt, trước 1945, Miệt Vườn – Nam Bộ cũng đã có những nhà khoa 
học lớn.  
 
Nhưng thuở ban đầu? Sơn Nam cho biết: “Dân Việt đã tạo cơ sở để định cư lâu dài. 
Con người sống nào chỉ cần cơm ăn áo mặc. Phải trồng thêm rau cải, cây trái, phải chọn 
nơi dưỡng già, nơi gởi xương khi mãn phần, phải đào tạo thế hệ trẻ dính liền về lịch 
sử, về văn hoá (tôi nhấn mạnh – TXA.) với triều đình. Thời vua chúa, triều đình là tượng 
trưng của “Sơn hà Xã tắc”, của Tổ quốc. Lập đình thành hoàng, cất chùa miễu, rước 
thầy dạy học (tôi nhấn mạnh – TXA.) là nhu cầu tinh thần cấp bách” (tr. 41-42). 
 
Đó là nhu cầu văn hoá, trong đó có nhu cầu giáo dục – học tập. Ngay chính “Đại Nam 
nhất thống chí” cũng khẳng định là Nam Bộ đã xuất hiện ngày càng nhiều kẻ sĩ: “Kẻ sĩ 
chuộng thi thơ... Hạng người quân tử chuộng lễ nghĩa, trọng danh tiết...” (tr. 44). 
 
Những cử nhân, tiến sĩ, tất nhiên đã làm quan, có người là đại thần, còn những người 
học tập chưa thành đạt, một tài liệu khác, theo Sơn Nam: “Người có học, hiểu chữ 
nghĩa, sanh trong gia đình khá giả (dư ăn dư để) muốn lập công danh trong làng thì 
trước hết phải ra lãnh chức vụ từ bực trưởng lân (người lớn trong ấp) đến biện đình 
(biên đồ cúng tế trong đình), lần đến tri sự, tri văn, tri lễ hoặc lên chức hương văn, 
hương bộ” (tr. 59). 
 
Nhưng rồi thực dân Pháp xâm lược! Pháp bắt đầu dạy chữ quốc ngữ, với mục đích 
trước mắt và lâu dài là cắt tách người Nam Bộ ra khỏi mạch văn hoá cổ truyền của dân 
tộc ta. Vì thế, “trường học [Tây] không được hoan nghênh cho lắm. Lí do chánh là dân 
Việt đã quen với chữ Nho, họ ghét thực dân Pháp nên ghét luôn chữ quốc ngữ với mẫu 
tự a, b, c. Đi học trường Tây là chối bỏ luân lí cổ truyền. Trường học mở ra ít ỏi, số 
người học cũng không đông đảo. Học chữ quốc ngữ có nghĩa là đầu hàng người ngoại 
quốc, học để thi đậu, làm tôi tớ cho họ (Đến năm 1910, hãy còn nhiều giấy tờ vay lúa, 
vay bạc viết bằng chữ nho, chữ Nôm)” (tr. 78-79). 
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Nỗi lo âu người Pháp sẽ dùng giáo dục như một công cụ để nhồi sọ nhân dân Nam Kỳ lục 
tỉnh đã phản ánh trong những bản tấu của Nguyễn Văn Tường (1824-1886). Nguyễn Văn 
Tường đấu tranh cho nền giáo dục Hán – Nôm dân tộc để còn gìn giữ, vun bồi được lòng 
dân một khi đã mất Nam Kỳ: “Như thế thì cõi bờ dù có mất mát chìm đắm, chính lệnh tuy 
chưa tới được nhưng giáo hóa vẫn còn có thể thi hành, lấy đó mà vun trồng đạo lí, kích 
thích sĩ phu... Tuy mất đất đai nhưng có được lòng người thì có thể dùng về sau” (Châu bản, 
xem: bài viết của Trần Viết Ngạc, trong: Trần Xuân An, “Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-
1886) – Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng”, Nxb. Thanh Niên, 2008, tr. 33). Yêu 
cầu đấu tranh đó đã đạt thắng lợi, thể hiện trong cưỡng ước Giáp tuất 1874. 
 
Nhưng người Pháp đã vi phạm cái chúng gọi là “hiệp ước 1874” ấy! Chúng vẫn quyết tâm 
dùng chữ quốc ngữ như một công cụ để cắt đứt Nam Kỳ lục tỉnh khỏi nền giáo dục Hán – 
Nôm dân tộc, cắt đứt khỏi mạch sống dân tộc Việt Nam ta. 
 
Tôi cứ suy nghĩ mãi về chữ “nhu” trong bài ca dao này: 
 
“Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ 
Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu 
Khuyên anh về học lấy chữ nhu 
Chín trăng em cũng đợi, mười thu em cũng chờ” 
 
Học lấy chữ Nhu (âm) trong Cương (dương)? Học đức tính mềm dẻo trong cương cường 
chống Pháp? 
 
Dần dà, theo ý thức “bình mới rượu cũ”, “sĩ phu Việt Nam [gồm cả Nam Bộ] muốn dùng 
chữ quốc ngữ như một phương tiện giúp đồng bào mở mang kiến thức nhưng trên căn 
bản là duy trì đạo Nho” (tr. 84). 
 
Chúng ta còn đọc thấy những số liệu thống kê: “Theo niên giám 1889... Tỉnh Mỹ Tho 
219.443 dân đinh, với một trường trung học, một trường tỉnh, 4 trường tổng... Tỉnh Sa 
Đéc, một trường tỉnh, 3 trường tổng, gồm 80 làng, toàn tỉnh 136.312 dân đinh” (tr. 77). 
 
Sách giáo khoa, “đúng là phối hợp Tây, Tàu, Việt, một sự phối hợp mà sau này chúng ta 
noi theo với tài liệu phong phú hơn, với nỗ lực to lớn hơn. Mấy quyển sách ấy nhằm vào 
học trò và những người lớn tuổi, nhiều người biết chữ nho rồi nhưng vẫn muốn học thêm 
chữ quốc ngữ; người biết chữ quốc ngữ muốn học thêm chữ nho, chữ Pháp” (tr. 83). 
 
Đến 1927, Sơn Nam có số liệu thống kê về số lượng giáo viên, học sinh Miệt Vườn 
trong năm ấy: “Miệt Vườn cung cấp nhiều giáo viên cho Miền Tây (Rạch Giá, Sóc Trăng, 
Bạc Liêu)” (tr. 128). Và cũng theo đó, ông so sánh với con số do Nguyễn Vỹ (tác giả 
“Tuấn, chàng trai nước Việt”) cung cấp: 1925, cả Trung Kỳ, tổng cộng có 41.062 học 
sinh. Ở khoảng thời điểm ấy, 1927, Nam Bộ có đến 54.243 học sinh, trong đó số lượng 
học sinh ở “Sa Đéc, Vĩnh Long, Mỹ Tho, Bến Tre đứng đầu” (tr. 128-129). Tất nhiên, qua 
đó, chúng ta thấy, bởi Nam Bộ là đất thuộc địa Pháp, là lãnh thổ Pháp tại hải ngoại, nên 
nền cổ học Hán – Nôm phải lụi tắt, dù muốn dù không, còn nền Tây học được đề cao; 
do đó tỉ lệ học sinh học quốc ngữ, tiếng Pháp phải rất lớn, tỉ lệ học trò còn học Hán – 
Nôm dân tộc là rất ít; trong khi đó, ở Trung Bộ, số lượng người theo học Hán – Nôm còn 
khá nhiều, có thể không ít hơn số lượng theo học quốc ngữ, tiếng Pháp, cho dù đến 
1917, thi hương đã bị bãi bỏ. Nói gọn hơn, nếu tính gộp cả hai loại học trò (quốc ngữ - 
tiếng Pháp, Hán – Nôm), thì số lượng học trò Trung Bộ chắc phải lớn hơn. Tuy nhiên, 
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dẫu sao, số liệu trên cũng cho ta thấy, ở Nam Bộ, nền giáo dục quốc ngữ - tiếng Pháp 
đã phát triển mạnh. 
 
Trên vùng đất Nam Bộ ấy, một nhà cách mạng xuất sắc đã xuất hiện: Nguyễn An Ninh 
(1900-1943). Ông chủ trương: “Trong buổi này, người học thức Á Đông phải có ít nữa 
hai nền học thức để nuôi tri thức mới đủ được, là một nền học thức Á Đông, và một nền 
học thức Âu Tây... Trong ta phải có hai thứ thuốc chống nhau mà sanh ra một thứ thuốc 
mới”; “Một đoàn dân muốn sống, muốn tự do, muốn tràng danh trong nhân loại, cần phải 
có một nền học thức riêng cho mình”; “Muốn trị bịnh của ngày nay, phải dùng thuốc của 
ngày nay”; “Điều của ta sanh tạo, phải là của ta, phải ở trong máu mủ của ta mà ra, hay 
là ở nơi học thức Âu Tây – Á Đông hoà hợp nhau trong ta mà sanh ra”; “Lần mò cho 
đặng mình gặp mình, cho đặng mình biết mình, nghĩa là cho biết cái hồn của dân mình 
trong hồn của mình”... (tr. 134-135). Từ những trích dẫn đó, Sơn Nam nhận định về chí 
sĩ Nguyễn An Ninh: “Ông nhắc đến “cái nền trí thức” với nội dung gần như danh từ văn 
hoá dân tộc mà ngày nay chúng ta thường nói. Có lẽ ông đã thấm nhuần triết lí Phật 
giáo, “tự giác nhi giác tha”, đem phương châm này áp dụng trong bình diện cá nhân và 
dân tộc. Chí sĩ họ Nguyễn đặt vấn đề nhân quyền, phân tích cơ cấu bóc lột của xã hội tư 
bổn, thực dân, đề cao vai trò của nông dân, thợ thuyền, của nữ giới, của tôn giáo. Chí sĩ 
họ Nguyễn đã thật sự dấn thân, đạp xe máy [xe đạp], bán dầu cù là, mặc áo dài” (tr. 
136-137). 
 
Đó là chưa kể đến những gương mặt tên tuổi lừng lẫy khác, như nhà khoa học Trần Đại 
Nghĩa (Phạm Quang Lễ, 1913-1997), người Vĩnh Long (Miệt Vườn). 
 
1.đ. Văn học - nghệ thuật và vui chơi giải trí: 
 
Một Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888), một Phan Văn Trị (1830-1910, người Bến Tre)... 
đã khẳng định tài năng thi ca Nam Bộ. Nhưng ở “Văn minh Miệt Vườn”, Sơn Nam lại 
muốn chú trọng đến “vài câu hò”, “đờn ca tài tử”, theo ông, đó là khởi nguồn chính của 
“ca ra bộ” rồi trở thành nghệ thuật vọng cổ - cải lương về sau. 
 
Sơn Nam viết về báo chí, văn chương, nghệ thuật: “Nho sĩ trở thành kí giả, lên Sài Gòn 
làm báo. Về thi phú, đa số thi sĩ khoảng đầu thế kỉ XX đều thuộc lứa già, làm thơ để thù 
tạc xướng hoạ. Điều đáng lưu ý là những bài còn lưu truyền đều là bát cú (thơ Học Lạc, 
Nhiêu Tâm, bà Sương Nguyệt Anh, ông phủ Đước, bà Trần Ngọc Lầu, ông cai tổng Lê 
Quang Chiểu); dường như hình thức lục bát mà ông Đồ Chiểu sử dụng rất thành công ít 
được nho sĩ Miền Nam [Nam Bộ] ưa thích (ngoại trừ trường hợp những loại thơ bình dân 
Lâm Sanh Xuân Nương, Phạm Công Cúc Hoa, Sáu Trọng, Cậu Hai Miêng). Hình thức 
hát bội được phổ biến, đứng về mặt sáng tác thì không tạo được bổn tuồng nào mới, 
đáng lưu truyền. Ca nhạc [cải lương, vọng cổ] là bộ môn phát triển mạnh và được người 
Miền Nam [Nam Bộ] hâm mộ nhất” (tr. 94-95). 
 
Sơn Nam dành khá nhiều trang để ghi nhận sự hình thành nghệ thuật vọng cổ, cải 
lương. Nhưng rất tiếc, những câu hò Nam Bộ với giai điệu “đặc sản” tuyệt vời, không 
được Sơn Nam chú trọng. Ông lại đi vào “vài câu hò” chưa nhuần nhị lắm về từ ngữ, 
nhưng có lẽ là khởi nguồn của nghệ thuật ca kịch cải lương. 
 
Tuy thế, vào năm 1992, khi đọc “Văn minh Miệt Vườn”, tôi có ghi chú: “Cải lương – một 
hình thức sân khấu ca kịch độc sáng của Nam Bộ (so với chèo ở Bắc Bộ, tuồng ở Trung 
Bộ) – chưa được nhấn mạnh và phân tích thoả đáng, cũng như chưa đề xuất cách thức 
nâng cao, hiện đại hoá (khắc phục hạn chế là quá nặng tuồng tích Tàu). Hiện nay, kể cả 
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trước 1975, loại hình nghệ thuật này có cơ lấn lướt cả tuồng và chèo, chứng tỏ sức 
sống và tính chất độc đáo của nó. Tuy nhiên, khán giả của cải lương đa số là giới bình 
dân vì tính chất “dễ dãi” trong diễn xuất và vì kịch bản quá ... thiếu sâu sắc về nội dung 
tư tưởng, lại thiếu tính văn chương trong ngôn ngữ...” (TXA., 1992) (3). 
 
Dễ gì có một vùng đất nào lại là cái nôi sản sinh, là môi trường phát triển một loại hình 
nghệ thuật độc sáng như thế! 
 
Văn học - nghệ thuật không phải là trò vui chơi, giải trí. Sứ mệnh của nó cao cả hơn 
nhiều. Nhưng dẫu sao, trong đó, cũng không thể không có những phân số dành để thoả 
mãn nhu cầu “du hí” của nhân dân. 
 
Nếu bàn về những trò vui chơi giải trí khác, chúng ta cũng thấy lác đác trong cuốn sách 
“Văn minh Miệt Vườn”, nhưng không nhiều. Riêng về đá banh (đá bóng, túc cầu), Sơn 
Nam khá chú trọng. Và rất tiếc, ông không đề cập đến một độc sáng khác, thuộc về lĩnh 
vực này, nhưng có giá trị văn học – nghệ thuật cao: hệ thống truyện trạng Ba Phi. So 
với truyện trạng Trạng Quỳnh, Trạng Lợn, Xiển Bột (Bắc Bộ), truyện trạng Vĩnh Hoàng 
(Trung Bộ), truyện trạng Ba Phi là rất độc đáo, đặc sệt chất Nam Bộ, phản ánh được 
một nét tính cách, cá tánh Nam Bộ. 
 
2. Một vài bổ khuyết vào “Văn minh Miệt Vườn”:  
 
Tín ngưỡng, như tế đình làng, thờ cúng tổ tiên, ông bà, được Sơn Nam nhiều lần nhấn 
mạnh trong cuốn sách chúng ta đang đọc ở đây. Đó là điều rất đáng mừng. Tuy nhiên, 
không hiểu sao tôi không thấy ông đề cập đến những đền miếu thờ các vị anh hùng dân 
tộc của Nam Bộ như Trần Xuân Hoà, Trương Định, Nguyễn Hữu Huân, Nguyễn Trung 
Trực, Võ Duy Dương... (những vị này vốn có đền thờ từ lâu, ngay từ thời Tự Đức, do 
chính triều đình phong sắc, lập đền hay do chính nhân dân, nghĩa sĩ tôn thờ...). 
 
Một điều khiếm khuyết khác là Sơn Nam không hề đề cập đến hai sáng tạo độc sáng 
khác của Nam Bộ, trong đó có Miệt Vườn: Đạo Cao Đài và Đạo Phật giáo Hoà Hảo (4). 
Chỉ xét riêng về văn hoá, đây là một đóng góp to lớn trên phương diện văn hoá tâm linh 
trong thành tựu quá khứ của Nam Bộ. Phải có một điều kiện đất trời và lòng người 
phóng khoáng, thoát khỏi những giáo điều trói buộc, mới sáng tạo và Việt hoá được 
như thế! 
 
Dễ gì có một vùng đất trở nên chiếc nôi sản sinh, là môi trường phát triển hai tôn giáo 
Việt hoá như thế! 
 
Dẫu sao, Cao Đài, Phật giáo Hoà Hảo cũng là sự kết tập, tổng hợp, tạo nên triết lí mới, 
là thành tựu văn hoá độc sáng của Nam Bộ. 
 
III. Kết luận:  
 
Ngay từ 1992, tôi cũng đã ghi chú, sau khi đọc xong “Văn minh Miệt Vườn”: “Cuốn sách 
biên khảo này chứng tỏ Sơn Nam đã rất cố gắng khách quan, có thể nói đến mức tối đa, 
trong các vấn đề ông trình bày và đánh giá. Tuy nhiên, Sơn Nam có lẽ mang tâm lí e 
ngại tự đề cao quê hương xứ sở, nên cuốn sách ít gợi được những cảm xúc đáng tự 
hào của Nam Bộ. Lẽ ra, ông nên dành hẳn một chương để nhấn mạnh, phân tích các 
nét đẹp đó (làm nổi bật các giá trị như lao động, khai phá; sáng tạo riêng một nguồn văn 
hoá trên cội rễ truyền thống; cùng những đức tính rất riêng của người dân Nam Bộ...). 
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Khách quan trong phương pháp và thái độ nghiên cứu là ưu điểm, chứng tỏ tinh thần 
khoa học. Nhưng vẫn cần một chương trữ tình trên cơ sở đó”. 
 
Bây giờ đọc lại ghi chú của mình, tôi vẫn thấy phần nào còn “có lí”. Tuy nhiên, về các 
trang trữ tình, thể hiện niềm tự hào về Miệt Vườn – Đồng bằng Sông Cửu Long – Nam 
Bộ, hẳn Sơn Nam đã dành quá nhiều trong toàn bộ sự nghiệp truyện ngắn của ông. 
 
Ở kết luận này, tôi cũng không có tham vọng nhận định, đánh giá về cuốn sách “Văn 
minh Miệt Vườn” của Sơn Nam. 
 
Chỉ xin nói thêm một điều: Ở bài này cũng như hai bài trước, cùng đề tài, tôi luôn có ý 
thức tôn trọng nhận thức, kiến giải của nhà văn, nhà nghiên cứu Sơn Nam. Với ý hướng 
đó, tôi đã trích dẫn khá nhiều trích đoạn nguyên văn của chính Sơn Nam hay nguyên 
văn tư liệu ông đã sử dụng trong cuốn sách “Văn minh Miệt Vườn”. Như vậy, thay vì 
diễn đạt lại ý tưởng, tư liệu của ông, tôi đã để ông lên tiếng nói nhận thức, kiến giải, viện 
dẫn của chính ông. Sự thể đó đã khiến cho chùm bài viết trở nên khá dài. Tuy nhiên, 
ngoài việc thể hiện sự tôn trọng Sơn Nam, “ông già Nam Bộ” kính mến của người đọc 
cả nước, tôi nghĩ rằng, như thế, chùm bài viết sẽ có giá trị thuyết phục cao hơn. Và tôi 
cũng không ngần ngại thưa thêm, nếu cần ngắn gọn, xin chỉ trích ra phần trọng tâm 
nhất. 
 
 

Khởi viết bài 3: lúc 6 : 00, 13-10 HB8 (2008) 
Viết xong lúc 16 : 51, ngày 13-10 HB8 (2008), tại TP.HCM. 

Sửa chữa, bổ sung xong: 15 : 36  
Chỉnh thêm dăm ba chữ: 07 : 16, ngày 15-10 HB8 

Trần Xuân An 
_____________________________ 
 
(1) Sơn Nam, “Văn minh Miệt Vườn”, Nxb. Văn Hoá tái bản, 1992. Các số trang trong bài, tôi ghi 
theo bản 1992 này. 
 
(2) Xem thêm: Sơn Nam, “Đất Gia Định xưa”, bản in lần thứ nhất, Nxb. TP.HCM., 1984; chương 
“Quan lại phong kiến, lưu dân và người tù đày”. Bản in chung với 2 cuốn khác, Nxb. Trẻ tái bản, 
2007, tr. 27-46. Sơn Nam phân loại trên cơ sở các tư liệu: Trong số di dân vào Nam Kỳ, có 3 loại 
như ông đã liệt kê ở tên của chương sách vừa dẫn. 
 
(3) Về loại hình nghệ thuật vọng cổ - cải lương, xem thêm: Sơn Nam, “Nói về Miền Nam”, Nxb. 
Lá Bối, 1968; “Cá tính Miền Nam” (phụ lục: Trần Phát Văn, bài “Hí nghệ cải lương”, trích báo chí 
đương thời), Nxb. Đông Phố. Bản in chung 2 cuốn trên với một cuốn khác, Nxb. Trẻ, 2005, tr. 65-
73, tr. 215-222. 
 
(4) Xem thêm về Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương (Đạo Lành), Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa (cả hai đều là tiền 
thân của Đạo Hoà Hảo hay còn gọi là Đạo Phật giáo Hoà Hảo): Sơn Nam, “Miền Nam đầu thế kỉ 
XX – Thiên Địa hội và cuộc Minh tân”, Nxb. Lá Bối, 1971. Bản in chung với một cuốn khác, Nxb. 
Trẻ tái bản, 2004, tr. 144-151. Đặc biệt về Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, xem: Sơn Nam, “Cá tánh Miền 
Nam”, Nxb. Đông Phố, 1974; chương “Thất Sơn huyền bí, ‘cảnh tiên’ tại thế của các chiến sĩ Cần 
vương”. Bản in chung với 2 cuốn khác, Nxb. Trẻ tái bản, 2005, tr. 101-148. Và xem thêm: Sơn 
Nam, “Lịch sử đất An Giang”, Nxb. Tổng hợp An Giang, 1988; chương “Từ các tỉnh, Đạo Tứ Ân 
Hiếu Nghĩa thành lập làng An Định ở Ba Chúc”. Bản in chung với một cuốn khác, Nxb. Trẻ tái 
bản, 2003, tr. 235-260. ------- Về Đạo Cao Đài (1926) và Đạo Hoà Hảo (1939), xem thêm: Sơn 
Nam, “Người Việt có dân tộc tính không?”, Nxb. An Tiêm, 1969. Bản in chung với 3 cuốn khác, 
Nxb. Trẻ tái bản, 2004, tr. 376-377; chương “Từ các tỉnh, Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa thành lập làng 
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An Định ở Ba Chúc”, sđd. trong chú thích này, tr. 249. Xem: Sơn Nam, “Tìm hiểu đất Hậu Giang”, 
Nxb. Phù Sa, 1959. Bản in chung với một cuốn khác, Nxb. Trẻ tái bản, 2005, tr. 140. ------ Nói 
chung, cả hai tôn giáo trên, theo Sơn Nam, đều chống Pháp (thời Nhật đảo chính Pháp, lại có ý 
ủng hộ Cường Để thân phát-xít Nhật [!] -- Xem thêm: Về Cường Để - Phan Bội Châu...: Phan 
Huyên Đình, “Phan Bội Châu trong quan hệ với Thiên Chúa giáo”, Tạp chí Xưa & Nay, số 286, 
tháng 6-2007, tr. 30-31, đăng lại trên: http://www.vusta.vn/news_detail.asp?id=22343 – TXA.). 
Đặc biệt, Sơn Nam viết khá nhiều trang về Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa (tiền 
thân của Đạo Hoà Hảo); ông khảo cứu rất công phu về quá trình chống thực dân Pháp của tôn 
giáo này. Mặc dù vậy, ông cũng không đi sâu vào khía cạnh văn hoá. Riêng Đạo Cao Đài, Sơn 
Nam viết rất sơ lược. Trong các cuốn sách của ông, chỉ một vài chỗ có đề cập đến, và mỗi chỗ 
cũng chỉ một ít dòng. ------ Trong bài viết này, tôi (Trần Xuân An), chỉ đề cập đến khía cạnh 
văn hoá của 2 tôn giáo kể trên mà thôi, vì về sau, cả hai đều có những vấn đề khá tế nhị và 
phức tạp. 
 
Đề tài này được viết thành 3 bài.  
Đây là bài thứ 3. 
HẾT 
 
Trân trọng mời xem lại 2 bài trước, cùng đề tài 
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-18 
 
BÀI VIẾT ĐÃ ĐƯỢC SỬA CHỮA VÀI CHỮ VỀ LỖI GÕ PHÍM  
VÀ ĐÃ ĐƯỢC BỔ SUNG THÊM 4 CHÚ THÍCH, 1 TẤM ẢNH “TOÀN TẬP SƠN NAM” 
LÚC 15 : 30, NGÀY 20-10 HB8 (2008); 
09 : 20, NGÀY 23-10 HB8 & 10 : 16, NGÀY 24-10 HB8 
 
 
 

 
 
Ảnh chỉ có tính chất tham khảo (đầu thế kỉ XX: áo dài ngày Tết [?]) -- Nguồn ảnh: Tạp chí Xưa & 

Nay – Nxb. VHSG., 2007 – Quét chụp: WebTgTXA., 14-10 HB8 
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Toàn tập Sơn Nam – Sách được mượn từ Nxb. Trẻ (các cuốn có kí hiệu), 18-10 HB8 (2008) 
Ảnh: WebTgTXA. 

 
 
 
 
 
Phụ lục: 
 
"CÂY MUỐN LẶNG, GIÓ CHẲNG NGỪNG" ! 
KHÔNG NÊN VÔ TÌNH TẠO SỰ CỐ, RƠI VÀO KẾ LI GIÁN, HẠ UY TÍN LẪN NHAU, DẪN ĐẾN 
TÌNH TRẠNG "NGỘ NHẬN", THẬM CHÍ ĐÁNH TRÁO TÁC GIẢ - TÁC QUYỀN VỀ SAU 
 
1a. 
 
Gửi anh Nguyễn Hoà & bạn Trần Hữu Dũng 
(13-7 HB8) 
 
Trần Hữu Dũng quý mến, 
 
Suốt tuần lễ vừa rồi, đường dây cáp ADSL của mình bị ai đó ngắt đứt, nên không thể đọc và gửi 
e-mail, cũng không thể đưa lên web cái gì được! Chiều nay, 13-7 HB8, lúc 15 giờ, công ti FPT 
Telecom mới cho nhân viên xuống nối lại. 
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Mình vừa đọc xong bài viết giới thiệu của Trần Hữu Dũng về cuốn sách của mình: “Thơ Nguyễn 
Văn Tường (1824-1886) – Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng” (Nxb. Thanh Niên, quý II, 
2008).  
 
Trước hết, xin cảm ơn nhã ý của Trần Hữu Dũng. 
 
Tuy nhiên, bài giới thiệu có thể khiến người đọc hiểu lầm là mình chỉ làm công việc góp nhặt bài 
vở của người khác để làm thành cuốn sách!  
 
Thực tế không phải như vậy. Mình phải chú giải thơ, chuyển lại ngôn ngữ thơ (chiếm hơn nửa số 
trang sách), ngoài phần thưa ngỏ, khảo luận của mình (trên 60 trang)... Có thể nói không ngoa là 
hầu như mình làm tất (trừ các bàn phiên âm, dịch nghĩa, khảo luận của các ông Trần Viết Ngạc, 
Trần Đại Vinh, Vũ Đức Sao Biển, Đoàn Quang Hưng, Võ Xuân Đàn; một số bản phiên âm, dịch 
nghĩa của Nguyễn Tôn Nhan; những điểm hiệu đính của Ngô Thời Đôn). Những phần trong cuốn 
sách không kí tên tác giả bên dưới đều là của mình. Do đó mình mới đặt tên mình lên bìa sách 
(*). Ấy là theo nguyên tắc chung về việc biên soạn sách: Những phần không kí tên bên dưới 
trong cuốn sách là của người chủ biên. 
 
Mình cần phải khẳng định công sức lao động đồng thời cũng là bản quyền của mình. 
Năm 2006, anh Cao Quảng Văn trên “Kiến thức Ngày nay” cũng đã một lần vô tình lấy kiến thức, 
công sức lao động của mình “trao” cho người khác. Mình không chịu.  
Mong Trần Hữu Dũng thông cảm. 
 
Thành thật cảm ơn. 
Trần Xuân An. 
________________ 
 
(*) Bổ sung ngày 17-6 HB8: Xin nói rõ hơn: Từ năm 2000, chính nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh 
và nhà nghiên cứu Trần Viết Ngạc đã đề xuất trước tiên ý kiến là tôi nên đưa tên của chính tôi 
(Trần Xuân An) ra bìa 1 của cuốn sách, sau khi hai ông nhận thấy công sức lao động của tôi thể 
hiện ở bản thảo cuốn sách ấy.  
 
1b. 
 
XIN SỬA BÀI GIỚI THIỆU LẠI NHƯ SAU: 
 
Đọc sách: Thơ Nguyễn Văn Tường (1824 -1886) – Nghĩa khí của một nhà nho yêu nước.  
 
Cuốn Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) – Vài nét  về con người, tâm hồn và tư tưởng do 
Trần Xuân An biên soạn và khảo cứu là một tư liệu quý dành cho bạn đọc muốn tìm hiểu về nhân 
vật chính trong phái chủ chiến triều đình Huế, vừa được NXB Thanh Niên ấn hành vào quí 2 năm 
2008. Sách dày 462 trang, chủ yếu là thơ Nguyễn Văn Tường (*) với phần chú giải của Trần 
Xuân An. Ngoài ra, còn có các bài viết, khảo luận, của các nhà nghiên cứu như Trần Viết Ngạc, 
Trần Đại Vinh, Vũ Đức Sao Biển, Đoàn Quang Hưng, Võ Xuân Đàn và của chính Trần Xuân An. 
 
Di cảo Thơ Nguyễn Văn Tường gồm 66 bài thơ chữ Hán viết từ năm 1869 đến năm 1878, thể 
hiện tấm lòng yêu nước, thương dân của một trí thức đang phải gánh vác trọng trách nặng nề 
trước hoàn cảnh đất nước gieo neo. 
 
Đọc tác phẩm này càng thấy ông Nguyễn Văn Tường là nhà nho hành động bộc lộ rõ nét qua 
các bài thơ tràn đầy nghĩa khí. Cuộc binh biến năm 1885 nổ ra tại kinh đô Huế. Vua Hàm Nghi 
được Tôn Thất  Thuyết phò ra Tân Sở. Quan phụ chính Nguyễn Văn Tường, quan thượng thư 
Bộ Hộ Phạm Thuận Duật và ông Tôn Thất Đính, cha của Tôn Thất Thuyết, bị đày ra Côn Đảo, rồi 
lại bị đày qua đảo Tahiti. Sau đó ông Nguyễn Văn Tường mất, thân xác được đưa về an táng tại 
quê nhà. Ông đúng là cây tùng, cây bách trong triều đình Huế lúc bấy giờ, dù khiêm tốn tự nhận 
mình là  một cây xà nhỏ : Khẳng tác nhân gia tiểu giác lương (Xà nhỏ trong nhà cũng một cây). 
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Ngoài ra người biên soạn Trần Xuân An còn đưa vào sách những sáng tác ngoài thi tập như Tự 
trào, Điếu Bùi Viện (câu đối)… cùng nguyên tác thơ chữ Hán của ông Nguyễn Văn Tường để 
bạn đọc dễ dàng tham khảo, đối chiếu. 
 
TRẦN HỮU DŨNG 
_________________ 
 
(*) Trần Đại Vinh, Vũ Đức Sao Biển phiên âm, dịch nghĩa, dịch thơ; Nguyễn Tôn Nhan phiên âm, dịch 
nghĩa bổ sung; Trần Xuân An chuyển lại ngôn ngữ thơ; Ts. Ngô Thời Đôn hiệu đính các bản dịch. 
  
 
2a. 
 
16-7 HB8 
 
NHỮNG BÀI VIẾT CÓ CHI TIẾT SAI LẠC ẤY, GOOGLE ĐÃ “CACHE” !!! 
LINK / GOOGLE SEARCH (bấm vào đây) 
http://209.85.175.104/search?q=cache:NhBZE5iz59MJ:vannghesongcuulong.org/ 
vietnamese/vanhoc_tacpham.asp%3FTPID%3D8350%26LOAIID%3D21%26TGID%3D608 
+%22Th%C6%A1+Nguy%E1%BB%85n+V%C4%83n+T%C6%B0%E1%BB%9Dng%22+ 
%22Tr%E1%BA%A7n+Xu%C3%A2n+An%22+%22NXB+Thanh+Ni%C3% 
AAn%22&hl=vi&ct=clnk&cd=50&gl=vn  
Đây là cache của  
http://vannghesongcuulong.org/vietnamese/vanhoc_tacpham.asp?TPID=8350&LOAIID=21&TGI
D=608  
được lưu ngày 12 Tháng Bảy 2008 22:03:50 GMT. của G o o g l e 
 
Bộ nhớ cache của G o o g l e là một bản sao của trang web chúng tôi đã lưu lại khi thu lượm 
trên Web. 
Trang này có thể đã thay đổi kể từ khi đó. Hãy bấm vào đây để tới trang mới nhất mà không 
đánh dấu. 
Trang được lưu trong bộ nhớ cache này có thể chứa những hình ảnh không tồn tại nữa. Bấm 
vào đây để xem  
phần văn bản được lưu trong bộ nhớ cache. 
Để liên kết tới hoặc đánh dấu trang này, hãy sử dụng URL sau: 
 http://www.google.com/search?q=cache:NhBZE5iz59MJ:vannghesongcuulong.org/  
vietnamese/vanhoc_tacpham.asp%3FTPID%3D8350%26LOAIID%3D21%26TGID%3D608+%22 
Th%C6%A1+Nguy%E1%BB%85n+V%C4%83n+T%C6%B0%E1%BB 
%9Dng%22+%22Tr%E1%BA%A7n+Xu%C3%A2n+An%22+ 
%22NXB+Thanh+Ni%C3%AAn%22&hl=vi&ct=clnk&cd=7&gl=vn 
 
  
Google không có một mối liên hệ nào đến các tác giả của các trang web này cũng như không 
chịu trách nhiệm về nội dung của chúng. 
 
Những cụm từ tìm kiếm này 
đã được tô sáng:  thơ  nguyễn  văn tường  trần  xuân  an nxb  thanh niên  

 
 
Thơ Nguyễn Văn Tường (1824 -1886) – Nghĩa khí của một nhà nho yêu nước. 
 
Bài giới thiệu của Trần Hữu Dũng 
  
Cuốn Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) – Vài nét  về con người, tâm hồn và tư tưởng do 
Trần Xuân An biên soạn là một tư liệu quí dành cho bạn đọc muốn tìm hiểu về nhân vật chính 
trong phái chủ chiến triều đình Huế, vừa được NXB Thanh Niên ấn hành vào quí 2 năm 2008. 
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Sách dày 462 trang gồm nhiều khảo luận của các nhà nghiên cứu như Trần Viết Ngạc, Trần Đại 
Vinh, Vũ Đức Sao Biển, Đoàn Quang Hưng, Võ Xuân Đàn, Nguyễn Tôn Nhan... 
 
Di cảo Thơ Nguyễn Văn Tường gồm 66 bài thơ chữ Hán viết từ năm 1869 đến năm 1876, thể 
hiện tấm lòng yêu nước, thương dân của một trí thức đang phải gánh vác trọng trách nặng nề 
trước hoàn cảnh đất nước gieo neo. 
 
Đọc tác phẩm này càng thấy ông Nguyễn Văn Tường là nhà nho hành động bộc lộ rõ nét qua 
các bài thơ tràn đầy nghĩa khí. Cuộc binh biến năm 1885 nổ ra tại kinh đô Huế. Vua Hàm Nghi 
được Tôn Thất  Thuyết phò ra Tân Sở. Quan phụ chính Nguyễn Văn Tường, quan thượng thư 
Bộ Hộ Phạm Thuận Duật và ông Tôn Thất Đính, cha của Tôn Thất Thuyết, bị đày ra Côn Đảo, 
sau đó bị đày qua đảo Tahiti. Sau đó ông Nguyễn Văn Tường mất, thân xác được đưa về an 
táng tại quê nhà. Ông đúng là cây tùng, cây bách trong triều đình Huế lúc bấy giờ, dù khiêm tốn 
tự nhận mình là  một cây xà nhỏ : Khẳng tác nhân gia tiểu giác lương (Xà nhỏ  trong nhà cũng 
một cây). Ngoài ra người biên soạn Trần Xuân An còn đưa vào sách những sáng tác ngoài thi 
tập như Tự trào (câu đối), Điếu Bùi Viện…cùng nguyên tác thơ chữ Hán của ông Nguyễn Văn 
Tường để bạn đọc dễ dàng tham khảo. 
 
TRẦN HỮU DŨNG  
Ngày đăng: 12.7.2008 - Số lượt xem : 24  
  
2b. 
 
Anh Nguyễn Hoà & bạn Trần Hữu Dũng quý mến, 
 
Bài giới thiệu do bạn Trần Hữu Dũng viết về cuốn sách mới của tôi, GOOGLE (và cả Yahoo) đã 
"cache", lưu vào bộ nhớ! 
 
Bài ấy, chúng ta nhất trí với nhau là xoá đi và đã xóa rồi. Nói rõ ra là do tôi không đồng ý, hai anh 
đành phải xoá. Nhưng dẫu sao Google (và cả Yahoo) cũng đã lưu, nên thật là tai hại! 
 
Tôi nói thật là tai hại, vì trong bài viết của bạn Trần Hữu Dũng có một vài thông tin sai lạc, nhất là 
câu "Sách dày 462 trang gồm nhiều khảo luận của các nhà nghiên cứu như Trần Viết 
Ngạc, Trần Đại Vinh, Vũ Đức Sao Biển, Đoàn Quang Hưng, Võ Xuân Đàn, Nguyễn Tôn 
Nhan...".  
 
Như tôi đã nói lại với anh Nguyễn Hoà và bạn Trần Hữu Dũng, anh Nguyễn Tôn Nhan không viết 
một câu nào trong cuốn sách ấy. Anh Nhan chỉ phiên âm (45 bài ông Trần Đại Vinh và ông Vũ 
Đức Sao Biển đã phiên âm, anh Nhan chỉ dò lại) và dịch nghĩa (chứ không dịch thơ) khoảng 
20 bài thơ chữ Hán của Nguyễn Văn Tường mà thôi. Nói cho ngay, phần dịch nghĩa của anh 
Nguyễn Tôn Nhan, tôi cũng đã biên soạn lại, cho phù hợp với cách dịch nghĩa khoa học (không 
xem nặng phần xuôi tai, dễ đọc). Tôi đã ghi rõ ở TRANG 3 và ở phần LỜI THƯA ĐẦU SÁCH. 
 
Nếu đọc bài của bạn Trần Hữu Dũng, người ta sẽ không hiểu tại sao bạn Trần Hữu Dũng không 
nhắc đến bài khảo luận sử học của tôi (Trần Xuân An); thậm chí có người hiểu là trong cuốn 
sách ấy còn có bài khảo luận của anh Nguyễn Tôn Nhan !!!??? 
 
Phải chăng “ai đó” cố tình “chơi khăm”. Khi người ta “chơi khăm”, cố tình tạo ra sự cố, 
mình cãi, tức là mình mắc mưu người ta rồi! 
 
Và chúng ta rất cần bình tĩnh kẻo sa vào kế li gián! 
 
Đề nghị anh Nguyễn Hoà và bạn Trần Hữu Dũng giải quyết vấn đề này (*).  
 
Trân trọng, 
Quý mến, 
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Trần Xuân An. 
_________________ 
 
(*) Có thể đề nghị GOOGLE (và YAHOO) xoá trang CACHE này khỏi bộ nhớ GOOGLE (và bộ 
nhớ YAHOO). 
  
________________________ 
  
Xem thêm: http://www.vannghesongcuulong.org/vietnamese/anpham_chitiet.asp?APSID=342  
VĂN CHƯƠNG VIỆT 
Tư liệu văn hoá nghệ thuật 
  
THƠ NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886) - VÀI NÉT VỀ CON NGƯỜI, TÂM HỒN VÀ TƯ 
TƯỞNG, NXB. THANH NIÊN, QUÝ 2 2008 - TRẦN XUÂN AN BIÊN SOẠN, KHẢO CỨU 
 
Nnc. TRẦN VIẾT NGẠC sưu tầm, khảo luận sử học (thay lời giới thiệu) -Nnc. TRẦN ĐẠI VINH, 
Nnc. VŨ ĐỨC SAO BIỂN phiên âm, dịch nghĩa, dịch thơ, khảo luận sử học & giới thiệu thi tập - 
Gs. ĐOÀN QUANG HƯNG, PGs.Ts. VÕ XUÂN ĐÀN khảo luận sử học - Nnc. NGUYỄN TÔN 
NHAN phiên âm, dịch nghĩa - Ts. NGÔ THỜI ĐÔN hiệu đính các bản dịch - TRẦN XUÂN AN 
biên soạn, khảo cứu (tổ chức nội dung, khảo luận sử học, sưu tầm thơ ngoài tập, thơ phụ lục, 
chú thích và bị chú phản biện các bài khảo luận của các tác giả, chú giải thơ, chuyển ra ngôn 
ngữ thơ trên cơ sở các bản phiên dịch Thi tập, thơ ngoài tập, thơ phụ lục chữ Hán...).  
 
NHỮNG THÔNG TIN Ở TRANG NÀY  
http://www.vannghesongcuulong.org/vietnamese/anpham_chitiet.asp?APSID=342   
LÀ HOÀN TOÀN CHÍNH XÁC. 
_______________________ 
 
Quay lại trang 16 "Bài mới - sách mới - tin tức mới" (WebTgTXA.): 
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-16 
Trang này được đưa lên mạng liên thông toàn cầu (internet) vào chiều ngày 16-7 HB8 (2008); bổ 
sung vào sáng 17-7 HB8 
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Để dễ đọc, xin vui lòng chỉ chú ý đến những chữ in đậm  
ở mục lục tạm lập với những ghi chú kèm theo dưới đây: 

 
Mục 1. ► 28-03 HB8 (2008): Trần Xuân An -- "Tìm hiểu "'Lục độ tập kinh' và lịch sử khởi 
nguyên của dân tộc ta", chuyên luận sử học của thiền sư, GSTS. Lê Mạnh Thát"  (trọn bài, 
chiều 31-03 HB8; bổ cứu ngoài lề: 01-04 HB8; hoàn tất: 02-04 HB8) --- (đã gửi đăng trên Tcđt. 
Văn chương Việt, HB8 
 
Mục 2. ► 15-4 HB8: Trần Xuân An -- Nghĩ về từ "quốc tuý" 
 
Mục 3. ► 19-04 HB8: Trần Xuân An – Huyền tượng Mẹ Âu Cơ: bi kịch và mầu nhiệm  ---  (đã 
gửi đăng trên Tcđt. Văn chương Việt, HB8) 
 
Mục 4. ► 14-05 HB8: Trần Xuân An -- Về cái được gọi là "Chiếu Cần vương - D'Argenlieu - 
1889"  (word / doc.) (đã gửi đăng trên Tạp chí Xưa & Nay, HB8) 
 
Mục 5 (4 bài). ► 30-5 HB8 (2008): Trần Xuân An -- Chùm thơ mới về Mẹ (đã gửi đăng 
trên Tcđt. Văn chương Việt, 29-5 HB8) -- Link / Tcđt. VCV. ngày 02-6 HB8 
 
Mục 6. ► 18-6 -- 23-6 HB8: VẤN ĐỀ CHIẾU CẦN VƯƠNG GIẢ MẠO (tiếp theo): Trần Xuân An -
- Bàn thêm về Thông báo Cần vương (Cáo dụ Cần vương), Dụ Cần vương, Chiếu Cần 
vương -- BẢN HOÀN TẤT (pdf): 20: 05' ngày 19-6 HB8; bổ sung, cập nhật: 7 :, 23-6 HB8 ------  
25-6 HB8: Bài viết ở dạng WORD / DOC. đã được đưa lên WebTgTXA. (xem theo dòng đầu đề 
link-hoá trên hoặc bấm vào một trong hai đường dẫn nối kết [link] dưới đây):  
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/chieucanvuong-7al-1885-leninh.htm  
(đã gửi đăng trên Tcđt. Văn chương Việt, HB8) 
 
Mục 8. ► 30-7 HB8: Trần Xuân An -- Khảo chứng nội dung văn bản một thi tập bị công bố 
muộn 
(đã gửi đăng trên Tcđt. Chim Việt Cành Nam, HB8) 
  
Mục 9. ► 03-9 HB8 (2008): Trần Xuân An -- Tiếp thu sự góp ý của ông Vương Đình Chữ về 
các ông Nguyễn Hoằng (Hoàng), Nguyễn Hữu Cư (Thơ), Nguyễn Hữu Bài và Thierry 
D'Argenlieu (đã đưa lên web trọn bài, lúc 18 : 15, cùng ngày); (đưa lên điểm mạng toàn cầu bản 
đã được tác giả tự chữa vài chữ: 8:15', 04-9 HB8) -- Bài đã được gửi đăng trên Tạp chí Xưa & 
Nay, 04-9 HB8, Tạp chí điện tử Sông Cửu Long trực tuyến (online), 05-9 HB8. ---- (Bản WORD / 
htm, 23-9 HB8:  
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_tiepthusugopycuaovuongdinhchu.htm ) --- (31-8 
HB8 [2008]): Một bài viết phản hồi trên tạp chí Xưa & Nay, số 314, tháng 8-2008, tr. 41: Vương 
Đình Chữ, "Góp ý nhỏ trong bài 'Về cái được gọi là 'Chiếu Cần vương'" (hình scan) ------  Tạp chí 
XƯA & NAY, số 314, tháng 8-2008, tr. 41 & các cuốn sách có đề cập đến Thierry D'Argenlieu và 
lịch sử giáo Thiên Chúa giáo tại Việt Nam   
(đã gửi đăng trên Tcđt. Chim Việt Cành Nam, HB8) 
 
Mục 10. (11 bài) ► 06-9  đến 20-9 HB8 (2008): Trần Xuân An  --- CÁC TÁC PHẨM  TRONG 
ĐỢT DỰ TRẠI VIẾT VĂN do Hội Nhà văn TP.HCM. tổ chức tại Nhà Sáng tác Đà Lạt từ 06 đến 
20-09-2008 ---- Khởi thảo và hoàn tất trong thời gian dự trại: 
- 09 bài thơ 
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/nhasangtac-dalat_tho-tranxuanan.pdf   
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/nhasangtac-dalat_tho-txa.htm  
- 01 bài hỏi – đáp 
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/nhasangtac_hoi-dap-tranxuanan.pdf   
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/nhasangtac-dalat_hoidap-txa.htm 
- 01 truyện ngắn 
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http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/nhasangtac-dalat_truyen-tranxuanan-2.pdf  
http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/nhasangtac-dalat_truyen-txa.htm 
 ( PDF & WORD/htm ) 
(đã gửi đăng trên Tcđt. Sông Cửu Long trực tuyến & Tcđt. Chim Việt Cành Nam, HB8) 
 
Mục 11. (3 bài) ► 05-10 HB8: Hưởng ứng, chuẩn bị tham luận hội thảo khoa học về nhà văn, 
nhà khảo cứu Sơn Nam do Hội Nhà văn TP.HCM., báo Tuổi Trẻ, Nxb. Trẻ & Hội Văn học - Nghệ 
thuật tỉnh Kiên Giang phối hợp tổ chức vào trung tuần tháng 12-2008: Trần Xuân An -- Bài 1: 
Phần I & phần II: Miệt Vườn qua cái nhìn văn hoá học của nhà nghiên cứu Sơn Nam (1926-
2008) - PDF  (khởi viết lúc 14 giờ 50, 05-10 HB8; tạm hoàn tất phần I & II lúc khoảng 18 giờ cùng 
ngày):(sẽ được viết tiếp)  --------  Phần III: Xem tiếp tệp thứ hai (PDF) (viết tiếp từ 13 : 30 đến 17 : 
38, ngày 06-10 HB8) (sẽ được viết tiếp)  --------  Phần III (tiếp theo) & Phần IV (tạm kết): Xem tiếp 
tệp thứ ba (PDF) (viết tiếp từ 06 : 45 đến 10 : 00, 07-10 HB8). --------  Vui lòng xem bản hoàn 
chỉnh  ---------  Cảm ơn nhà thơ Võ Văn Luyến & thạc sĩ Lê Tiến Công đã có ý kiến nhận xét về 
bài viết này. ---------  Các bản nháp trên đây sẽ được xoá đi trong những ngày sắp tới. Xin xem 
bản hoàn chỉnh nhất dưới đây:  BÀI THỨ NHẤT  (bản hoàn chỉnh): 08-10 HB8 (2008) : Bài tham 
luận đã được gửi đến Ban tổ chức Hội thảo về Sơn Nam (1926-2008) ---- BÀI THỨ NHẤT (bản 
hoàn chỉnh nhất, có bổ sung chú thích, 20-10 HB8) -- Bài tham luận này (bản hoàn chỉnh 
nhất) cũng đã được gửi đến Ban tổ chức Hội thảo về Sơn Nam (1926-2008). Ngày gửi: 20-10 
HB8 (2008) --- 07 & 10-10 HB8: Trần Xuân An - Bài 2: Những giá trị văn minh tại Miệt Vườn 
qua khảo cứu văn hoá học của nhà văn Sơn Nam (1926-2008): Phần I & II: Tệp thứ nhất - 
PDF (khởi viết từ 14 : 00, 10-10 HB8 (2008) đến khoảng 18 : 00 cùng ngày) ------ Phần II: Tệp 
thứ hai - PDF (viết từ 14 : 02 đến 16 : 30, 11-10 HB8) -------  Phần cuối: tệp thứ ba (viết từ 06 : 00 
đến 18 : 39' ngày 13-10 HB8) ---------  Các bản nháp trên đây sẽ được xoá đi trong những ngày 
sắp tới. Xin xem bản hoàn chỉnh nhất  ------  16 : 27, ngày 14-10 HB8 (2008): Bản hoàn chỉnh (đã 
tách ra thành 2 bài): BÀI THỨ HAI  &  BÀI THỨ BA  -------- (15-10 HB8) --- 2 bài tham luận này 
cũng đã được gửi đến Ban tổ chức Hội thảo về Sơn Nam (1926-2008) --- 17 : 00, ngày 20-10 
HB8 (2008):  -------- BÀI THỨ HAI (bản hoàn chỉnh nhất, có bổ sung chú thích, 20-10 HB8) --- 
BÀI THỨ BA (bản hoàn chỉnh nhất, có bổ sung chú thích, 20-10 HB8) ---- 2 bài tham luận 
này (bản hoàn chỉnh nhất) cũng đã được gửi đến Ban tổ chức Hội thảo về Sơn Nam (1926-2008). 
Ngày gửi: 20-10 HB8 (2008). 
 
 
& Phụ lục: ► 16-7 HB8: Sự cố trên Tạp chí VĂN CHƯƠNG VIỆT -- Trần Hữu Dũng (nhà thơ, 
công tác tại toà soạn báo Văn Nghệ TP.HCM.) giới thiệu sách mới của Trần Xuân An, đăng 
ngày: 12.7.2008. Phản hồi của Trần Xuân An: "Cây muốn lặng, gió chẳng ngừng": KHÔNG NÊN 
VÔ TÌNH TẠO SỰ CỐ, RƠI VÀO KẾ LI GIÁN, HẠ UY TÍN LẪN NHAU, DẪN ĐẾN TÌNH TRẠNG 
"NGỘ NHẬN", THẬM CHÍ ĐÁNH TRÁO TÁC GIẢ - TÁC QUYỀN VỀ SAU  --  
 
 
 
 

___________________________________ 
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CÁC BÀI VIẾT SAU “CUỐN SÁCH 23” (TẬP HỢP 2) [22 + 1 = 23] 
(Từ 28-3 HB8 đến 30-10 HB8) 

 
Tổng cộng: 25 bài gồm tiểu luận, thơ & truyện ngắn 

(& 1 phụ lục dành riêng để ghi nhớ: bài về vụ nhà thơ Trần Hữu Dũng – Nguyễn Hòa, Văn 
Chương Việt) 

 
 
 
 

30-10 HB8 
Tạm lập danh mục, sau ngày máy vi tính bị hỏng hóc, phải mang đến tiệm Tân Minh Hiển (Lê 

Văn Sĩ, P.1, Tân Bình, TP.HCM.) để sửa chữa: thay hộp nguồn điện (mới), thêm 1 RAM (đã qua 
sử dụng), thêm 1 ổ cứng (chưa bóc tem), thay các tụ điện (mới), cài lại một số chương trình… 

TXA. 
 
 
 

TẠM XEM “TẬP HỢP 3” NÀY  
(GỒM CÁC BÀI VIẾT CỦA TRẦN XUÂN AN  

TỪ CUỐI THÁNG 3-2008 ĐẾN CUỐI THÁNG 10-2008)  
LÀ CUỐN SÁCH 23 CỦA TÁC GIẢ 

 
(cộng với 1 tuyển tập trích đoạn nguyên văn bản dịch “Đại Nam thực lục”, chủ yếu trong giai 

đoạn 1847-1888, đây là cuốn sách 24). 
 
 
 
 

Trần Xuân An tự thực hiện, thu vào đĩa nén (CD), để lưu: 
Ngày 31-10 HB8 (‘’08) 

 
 
 

CHƯA ĐỌC LẠI THẬT KĨ 
(tập hợp vội do sự cố kĩ thuật, 29 tháng 10 HB8) 
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